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ময়নারাম ও গঙ্গারাম 

হরি | 

পুকষগাণ । 

স্বর্ণ দুর্গের অধিপতি । 

এ রাজ পুক্র । 
রাজপুজের সখা । 

মালতীর পিতা । 
অমাত্যপুজ্র। 

রাজকর্মাচারী | 
সদানন্দের ভৃত্য ॥ 

প্রহরিদ্বয় | 

গঙ্জারামের পুত ॥ 

মানত্রী, কোতোয়ালি, রাঁজসহচর, ইত্যাদি ॥ 

কমলা 

মল্লিক ও যমুনা 

মালতী 
দ 

কী 

স্্রীগণ। 

রাজকন্যা ॥ 

রাজকন্যার সহচরীদ্য়। 

অমাত্যকন্যা । 

স দাসী ইত্যাদি | 



২ হীরালাল। 

(গীত গাইতে গাইতে ও হস্ত পদে তাল রাখিতে রাঁখিতে কমলখর 

প্রবেশ) 

কমল]। রাঁগিণী বারায়া, তাল ঠৎরি | 

সোই রে----এত সেই নিকুঞ্জকাঁনন | 

না হেরে সে কালাচাদে কাদে প্রাণ মন ॥ 

কে বলে তাহারে কালো, প্রাণ মন করে আলো, 

সে কালো বিরহে সখি আধার ভুবন ॥ 

কৈ এরা থেল কোথায় _মল্পিকে ! যমুনা! তোরা কোথায় ! কৈ কেউ 

থে উত্তর দেয় নখ! (চতুদ্দিক অবলোকন) এ যে ঝোপের ভিতর 
দাড়িয়ে রয়েছে, আমার সঙ্গে তামাসা হচ্চে | (ত্রস্ত খির। বস্ত্ 

ধরিয়! টানির বাছির করণ ] | 

কপারীম | দেবি! আমি মল্লিক নহি? আমায় রক্ষ1 ককন | 

কমলা | (ত্রস্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া দূরে দণ্ডায়মান) ওমা! একে! 

ও মল্িকে! ও যমুন] ! তোর শীগ্থির আয়, শীগৃশির আর । 
(ফিরিয়। জুতবেণে গমন ) 

(ত্রস্ত মল্িকাঁর প্রবেশ) কি হয়েছে দিদি? (চমকিয়?) ও কে! 

কমল11 (ক্রোধভরে ) নেকী, ও কে চেনেন না, ভোদের বড় আম্প্দ্দ। 

হয়েছে । ও কে আমি চেনাঁচ্চিঃ মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালখচ্চি, 

তোঁদেরি এই কাঁজ, বড় আম্পাদ্দা হ*য়োছে। 

অল্লিক1। সেকি দিদি! তোমার পা ছুয়ে দিব্যি কচ্চ এর বিন্দৃ- 

বিনর্ঘও জাঁনিনে, মাইরিঃ অশমি ওকে চিনিনে । (কপারামের প্রতি 

চাহিয়া জিহ্বা কাঁটিয়। ) ও মণ, এ যে রুপারাম ! 

কমল? | ক্ুপারাম ! (চমকিন ফিরিয়] দর্শন) 

রূপা | (করযোঁড়ে অগ্রসর হইয়া) দেবি! আপনার আমার প্রাণ 

রক্ষা! ককন । 

মল্লি। তুমি কেঃ তোমার নীম কপাঁরাঁম না? 

রূুপ| আজ্ঞা আমীর নাম কপারাম। 

মল্লি। তৃমি হেত এসেচ কেন ? 



রাঁজবাটীর উদ্যান ॥ ৩ 

কূপ । ৈববিপীকে প্রাণ বচাতে এই প্রাচীর উল্লগ্ঘন করে আপন- 

দের আশ্রয় ল'য়েছি। 

কম। তা ছেত! এলে কেন ? এখনে এসেছ টের পেলে, তোমায় প্রাণে 
বিনফ হ'তে হবে, ত' কি তুমি জীন মী? 

রূুপণ। দেবি! তা আমি বিলক্ষণ জানি | 

মল্লি। তবে জেনে শুনে যে হেতাঁয় এলে ? 

ক্কপা1| দেবি! কি করি, উপায় ছিল নব, এইমাত্র রাজপথে অমি 
আস্ছ্লাম, কেন কারণ নাই, কোন কথা মাই, একেবারে 

কএক জন অস্ত্রধারী আমাকে সহমণ আক্রমণ করলে; আমি একাকী, 

তেমন অস্ত্র শক্সও সঙ্গে ছিল না, তখাঁচ প্রাণপণে আত্মরক্ষা] 'কর্তে 

চেক্ট। পেলাম | শেষে নিকপাঁয় দেখে, প্রাচীর উল্লভ্ঘন ক'রে, প্রাণ 

রক্ষ1 করেছি *ঃ এক্ষণে রাঁমে মালেও মারে রাবণে মালেও মারে, 

তবে আপনারখযদি অভয় দেন ত প্রাঁপ বাঁচে, এক্ষণে আপনা" 

দের অনুশ্রহ| 

কম । আমাদের অনুগ্রহে কি হবে, তুমি এখান থেকে বার হবে 

কিকগরে? 

কপা। আজ্ঞা, আপনার যদি অনুগ্রহ ক'রে কাঁকে কিছু না বলেন, 

তা হু”লে আমি হেতায় লুকিয়ে থেকে, সন্ধ্যার পর পুঅর্বার প্রাচীর 

উল্লঙ্ঘন করে পণলাতে পারি | 
কম। সমস্ত দিন থাকব ! খাবে কি চ এখন পালখও নী কেন ? 

কপা। দেবি! এক্ষণে পালাতে থেলে সকলে দেখতে পাবে, তা 

হলেই সর্বনাশ ! 

কম। তবে কি তুমি সমস্ত দিন অনাহারে খাকৃবে? 

কূপা। আহার অপেক্ষা প্রাণ বড়, ক্ষি করি, কোঁন ত উপপণয় নাই ও 

তবে আঁপনারণ যদি কোন উপায় ক'রে দেন 

কম। মল্লিকে ! আমি ত কোন উপায় দেখিনে, কিন্তু এখবনে খাকৃলে 

কেউ না কেউ দেখতে পাবে? তোর কোন রকম লুকিয়ে 

রাখতে পারিস নে? 

মল্লি। সেকিহয় দিদি, প্রকাঁশ হ'লে কলঙ্কের আর সীম! থাকৃবে না| 



৪ হীরাঁলাল । 

কম| তবেকিহবে! 

মন্তি। হবে আর কি, অমি তাঁর উপার দেখ ছি (কপারামের প্রতি) 
আচ্ছণ আমি যদি তোমাকে বাণীনের বার অবধি পৌঁছে দিঃ 
ত1 হ'লে পালাতে পাঁর্বে'? তুমি পথ চেনে। ? 

কূুপা1 আশজ্ঞী পারব» আমি বিলক্ষণ পথ চিনি। 

কম।| মল্লিকে ! এ যমুন। এই দিকে আস্চে, তবে তুই শীগ্খির ওঁকে 
বার ক'রে দিয়ে আয় । আমি ততক্ষণ হেতাঁয় দঈীড়াই। 

মল্লি। তাই ত» যমুন আঁস্চে বটে । দেবি! আপনি এর বিন্দুবিসর্ঘও 
ওকে বলবেন না ! (কপামের প্রতি) এস আমার সঙ্গে এস। 

( উভয়ের প্রস্থান ) 

(যমুনার প্রবেশ) 

যমুন1| দেবি! শীগশির হেতা থেকে চলে আন্মুন, কোঁটাল মশাই 
বলে, যে কে এক জন লোক নাকি, এই বাগানের পীচীল ডিঙ্গিয়ে 

এসেছে, তারে খুজতে অল্চে | মলিকে গেল কোথ1? 

কম| কৈ কে বললে” সত্যি, তবে আয়, আমরা এই কট ফুল তুলে 

নিয়ে যাই। « ফুল তুলিতে তুলিতে উভয়ের প্রস্থান ) 
(একটি অস্ধুরী হস্তে মল্লিকাঁর পুনঃ প্রবেশ ) 

মল্ি| (ন্বশীত) বঃঃ! দিব্যি অংটিটি, এ স্ুধুই আংটি নয়, আবার 

এর বিলক্ষণ গুণ আছে, এটি দেখিয়ে যদি ওর প্রাণ অবধি 

চাই ত দেবে। মন্দ কি, অত বড় লোঁকট। হাঁতে রৈল। আঁর 
রজকুমরীও আমার হাঁতে রৈলেন | যদি যথার্থই হয় ত, ত1 

হলে অধমার পাথরে পাঁচ কিল। 

€ প্রস্থান ) 
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রাঁজবাটীর এক গ্রাকোষ্ঠ | 

(রামলাল আসীন ) 

রাঁমলশল। (ইতস্ততঃ পদসঞ্চারণ ) এত বড় আঁষ্পর্দা, আমি বাঁনর, 

অকর্মণ্য, ভুক্ষর্মশীলঃ আমাকে কন্তাঁদীন অপেক্ষা হাঁত প) বেঁধে 

জলে ফেলে দেওয়া ভাল | কুপীরণম অতি ভদ্র, তাঁকেই কন্তা! 

দান করবে? বটে» আচ্ছা! দেখা ঘাকৃ, কাঁকে কন্যা দান করতে 

হয় : আবার নাঁক শেটকানী। (মুখ ভঙ্দগী করত ) ভোঁতা মুখ খৌত। 
কণ্বর্বগ তবে আমার নাম রাঁমলীল | (স্বীয় হস্তে মুক্টীঘাঁত ) 

(রাজকুমার হীরললের প্রবেশ ) 

হীর1| রামলাল ! কি হচ্চে ব্যাপারটা) কি ? 

রখম | আর ব্যাপণরট। কি! কি আঁষ্পর্ধা ! 

হীর1| কি আস্পর্ঘ! ছে? 

রাম] কুমার ! আপনি কি এ দেশের রাজকুমার ? 

হীর11 আমি নয় তকিতুমি! | 

রাম | যথার্থ, ঠিক? 

হীর1| ঠিক নাত কি! 
রাম| এই দেশের সমস্ত লোক আপনকার প্রজা? 

হীর1| প্রজানয়তকি! 

রাম। আপনাকে মানে? 

হীর11 আমি রাজকুমার, আমাকে মানে নাত কি তোমাকে মানে ! 
ব্যাপারট! কি ছে? 

রাঁম| ব্যাপারটা আমার মাঁখ! মুণ্ড। আমাক ত যা মুখে গেল 
তাই বলে | কুমীর ! বল্ব কি, বেটীর আজ্পর্া! কত দূর, বললে কি 

নাঃ যদি তোদের রাজকুমার অখমেন ত আমি বিবাহ দি! তোদের 
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মতন নিক্ষর্মী হতভাগাঁদের মেয়ে দেওয়ার চেয়ে হাত পব বেঁধে 

জলে ফেলে দেওয়া ভাল | বলব কি, সেই কথা শুনে প্রায় অমি 

মেরে বসেছিলাম আঁর কি, শরীর ত আগুনের মত ভৃল্তে লাগ্ল। 
ব্যাটাকে বলে এলাম ফে, তুই যে নুখে এই কথ। বল্পি, সেই মুখে 

কুট! ক'রে আমার বাড়ী বংয়ে মেয়ে দিয়ে আনতে হবে, তবে এর 

শোধ যাঁবে। 

হীর11 বল কিছে, সত্যই কি এই কথা ঝলেছ ! লোকটা কে? 
রাম] আজ্ঞ! সেই রামদীন ! 

হীর11 রাঁমদীন ! সে এ কথা বললে! কেন ছে? 

রাম। (কর যোড়ে) কুমার ! আমার অপরাধের মাধ্য তার কম্তার 

পাঁণিগ্রহণের বাঁসন। করেছিলাম | কুমার ! আপনকার আশ্রয়ে 

থেকে যদি একট সুন্দরী কন্ঠ! বিবাহ কর্তে ন পাঁর্ব, তা ছলে 
আমর আপনকার আশ্রয়ে খাঁকাই বৃথা» আর আপনকার এ 

রাজোর রাজত্বই বখ]। 

হীর1। কথ] কটে ! তাঁর এমনি অহঙ্কাঁরই হয়েছে বটে ; মহাঁরজ 

একটু ভাল বুশসেন ব'লে তাঁর অহস্কাঁরে অর পৃথিবীতে পা? পড়ে 
না| আমি তাঁকে শিখাচ্ছি: এখনিই তোমার সঙ্গে তাঁর কন্তার 

বিবাছের জন্যে লৌক পাঠাচ্চি: দেখি বিবাহ দিতে স্বীকীর করে 

কি না। | 

রাঁম। দেবে না, তাঁর বাবীকে দিতে ছবে* আপনি মনে করলে কি ন! 

ছয়? আপান আমাদের মান না রাখলে কে রাখবে ! 

হীরশ। রোস, আমি এখনিই মহারাজের নিকটে যাচ্চি, দেখি কত 
আ'ম্পদ্ধা। 

রাঁম। আশ্রিত লোককে এমনি ক'রেই আশ্রয় দিতে হয়ঃ আপন না 

করলে কে করে, আপনিই আমাদের মাঁন সম্তরম সকলি | 

(রজকুমাঁরের প্রস্থান ) 

রখম। (চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়।) এস পখে এস, এখন রামদীন 

তোমার মেয়ে সীমলাঁও; এর ফল পাবে, তোমার মেয়েকে দিয়ে ঘর ' 

নিকবেঃ তবে শোধ যাবে । এমনি ক'রে বস্ব (পণ ছড়াইয়া 
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উপবেশন ) অশর তেল নিয়ে মাখাতে থাঁকৃবে। (পদ মর্দন ও 

চপ্টোঘাত ) 

(মল্িকাঁর প্রবেশ) 

মল্লি। (স্কন্ধে হস্ত দিয়] বাঁ ! বেশ প্লৌোক, এই ধর্ম বটে, আর যে 

দেখ? পাওয়। ভাঁর, এর মধ্যেই কি মলিকাঁর গন্ধ ফুরাল? 

রাম | €(চমকিয়1 দণ্ডায়মান ) কে, মল্লিকে ! সব্ধনাশ ! হেত কৌথা 

থেকে ! পালাও পাণলীও ! এখনিই রাঁজকুমীর আসবেন” পালা1ও 
পালাও। (ক্ষন্ধে ধরিয়। বাছির করিয়! দিবার চেক্ট।) 

মল্লি। (কুদ্ধ ভাবে স্কন্ধ ছাঁড়াইয়। ) বাঃ! আমি কাল] ন) কান 

রাঁজকুমর এলে বুঝি পায়ের শব্দ হবে না: এখন ও চাল কী রাখ, 
বলেছ কি না, বল দেখিন? 

রাম | জর্ধনাঁশ ! মল্িকে তুমি খেপেছ ! সেদিন একটু ঈশীরণ মাত্র 

করেছিলাম, তাই শুনে কুমার কি বলেছেন জান ! 

মলি। কেমন ক'রে জান্ব' তুমি কি আমাকে বলেছ। হুচার দিনের 

মধ্যে কি এক বার দেখবও করতে নাই | অশর দেখা করাবে কেন! 

আপনার ত কাঁজ সার] হয়েছে, এখন তুই মর অর বাচ। 

রাম। এই দেখ দেখি আন্তাঁয় কখী; আমি কোখার এ কথণ বল্বধর 

জন্তে চব্বিশ ঘণ্ট1 কুমারের সঙ্গে বেড়াচ্চিঃ মনে কচ যে একটু 
স্রযোণ পেলেই বল্ব, ন তুমি রাগ করে বসে আছ। 

মল্লি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাঁণ করিয়া) আর আমার রাগ ন। আমার 

মীখা মুড, এখন কি বলেছিলেন বল শুনি | 

রাঁম। কি বগলেছিলেন শুনবে-মে দিন আমি কথায় কথায় বল্ল'ম 

যে, মলিকের বিবাহের বয়স হয়েছে | অমনি আমার পানে কটমট 

করে চেয়ে বল্লেন-_ কি! মল্লিকের বয়স হয়েছেঃ বয়ন হুক 

অর নাই হক, রাঁজবাটীর স্ত্রীলোকের প্রতি যে দৃষ্টিপাত কর্বে, 
তাঁর আর মাথা থাকবে না! 

মল্ি। তাতুমিকি বল্চল? 

রাম| জর্রনশশ ! আমি আরকি বল্ব। সে কথা পালটে অন্ত কখা| 

পাড়লাম। 
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মলি | (দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাথ করিয়1) তাঁ ভাঁই মশখাই যাক, আর যাই 

যাক, বলতেই ত হবে; এমন করে আর কদিন ছাঁপ। খাকরে। 

আমার এদিক গেছে ও দিকও যাচ্চে, আমার কপালে যা আছে 

তাঁই হবে। আজিই আমি'বল্বঃ যায় মাথা]? আমার যাঁবে। 

রাম। সর্বনাশ ! তুমি আজিই বল্বে, একটু কি অর দেরি সয় নব? 

মলি! না আর দেরি সয় না, যা! হবার আজ হয়ে যাক। 

রাম| (হস্ত ধরিয়া) তোর হাতে ধরি তাড়াতাড়ি করিস নে; 

সবুরে মেওয়1! ফলে | 

মল্লি। ফলুধ্ শে; আমার তাতে কাজ নেই। 

রাম। তবে নিতীন্ত অখজ বল্বে 2 

মল্লি। (মস্তক নাঁড়িয়1) ভু। 

রাম আচ্ছা? তবে আজ যখন বৈকাঁলে বাগানে বেড়বেন, তখন 

খল; এখন মনট1 বড চঞ্চল আছে | আর শুনেছ-কুমাঁর রাঁম- 

দীনের মেয়েকে দেখে একেবারে খেপে উঠেছেন | 
মল্লি। সত্যি ! তখ বল্তে কি, মেয়েটি ভারী সুন্দরী, 

রাঁম| তুমি তাঁকে দেখেচ ! 

মল্লি। দেখেচি বৈকি। তবে ভাই বেশ হ'য়েছে, ভাবুক না হ'লে 

ভীব বুব্ৰে কে £ আজি বলা ভাল। 

রাম। ভাবুকে আমার মাথা বুঝবে, আমার কথণ রাঁখ, অজ বলিস্ নে, 

একটা কারখাঁন! ক'রে তুল্বি, তোর পারে ধরি, ক্ষান্ত হ। 

মল্লি। আমি এখনি বল্ব| 

রাম | আমার মাখা বাঁবে, তবুগ বল্হৰ £ 

মল্লি। হু” তবুও বল্ব | 

রাম | তবে তুমি ক্ষন্ধকীটাকে বিবাহ ক'রে] (ফিরিয়। ভ্রুদ্ধভাঁবে দণ্ডায়- 

মান।) 

মল্ি। (ক্কন্ধ হন্ত দিয়া টানিয়1) আঃ! ফের না, সত্যি সত্যি কি 
মাঁথ1 কাট্বেন »লেছেন ? 

রাম | সত্যি নয় শে, মিথ্যা। আমার মাথা কাট? যাঁবেঃ তাঁতে তোর 
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কি, এখন বলে খুনি হও, বল গে এই আমি দাঁড়িয়ে রৈলাম 9. 

কুমংর এলেন ব'লে | 

মল্লি। আঃ £ ফের ন", রাগ কর কেন, সত্যি কি তিনি মাখা নেবেন 

বগলেছেন ? 

রাম। এখনই ত তিনি আঁস্চেন, মাথণ নেন কিঃ কি নেন দেখ না 

কেন? হাতে প্ণীজী মঙ্গলবারের খবর জাঁন নব? 

মপ্লি। খবর জেনে কি হবে ভাই ! তোমার অমঙ্গলে কি আমার মঙ্গল? 

ন] ছুঃখে আমার সুখ ? ছেম্তদ্য় ধরিয়1) ভাই! এ পৃথিবীতে আমার 
আর কিছুই নাই, ঘ1 কিছু ছিল সব তোমাকে দিয়েছি, এখন তুমি 
আমার সর্বস্ব, তুমি মারত মরি, রীখত বাঁচি। ভাই ! আমার সঙ্গে 
প্রবঞ্চন| কর না, আমার উপর রাগ কর না, আমি মেয়ে মানুষ 
অন্পবুদ্ধি; আমার কখার যদি তুমি রাশ কর ত আমি কোথায় 
দঁডাঁবঃ এ পৃথিবীতে আমার আর কে আছে ভাই ! অমর উপর 
ব্যাজার ছৈও ন+, আমায় ত্যাগ ক'রন1| চক্ষে অঞ্চল দিয়! ক্রন্দন |) 

রাম! (হস্ত ধরির।) ছিঃ ! এই আবার ছেলে মানুষের মত কাদতে 
বল্লে, তোমায় যদি ত্যাণই কর্ব, তবে এত ফন ক'রে পেতে 
চেষ্ট। কর্তাঁম ন11 একটু স্থির হয়ে ধৈর্ধ্য ধর, সকলি মঙ্গল হবে | 
ছিঃ! কীদিস নে? (অঞ্চল দিয়া চক্ষুঃ মোচন) ) এখনিই কুমাঁর 
আস্বেন, ভূমি এখন যাঁও+ আমি এখন সন্ধ্যার পর ফুল বাগানে 
দেখা কর্ব। আজ থেক, ভুল না|» - 

মল্লি। ছু'ঞ আমি আবার তুল্ব, এ জন্মে আর তুল্ব, তুমি এখন 
না ভুলে বীচি। 

রাম! (চমকিয়!) এ নাকে আস্চে? 
মল্লি। €চমকিয়] ) কৈ, তবে এখন আগ্মি অসি, দেখ ভাই ! যেন ভুল 

না; দেখ ভাই ! আমায় পরবঞ্চন1 ক'র না, রাত্রে এস 1) 
( মল্িকর প্রস্থ্ণন 1) 

রাঁম| যাঁব বৈ কি, তাঁর কিতুল আছে? ষাঃ! আপদ গেল! ছু*ড়ী 
যেন চিনে জৌক, ছাড়ে না) এখন সরে পড়ি» কি জানি, ঘদি 
ছুঁড়ী আবার ফিরে আসে। আর কাল রাত্রে যে চিটির কেধশলটা 

[২] 
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শ্থির করেছি, সেইটে করিখে | তবে কুমারের সহিত একবার 

দেখ1 ক'রে বাড়ী যাঁই। 

(প্রস্থান ) 

( মল্লিকীর পুনঃ প্রবেশ । ) 

মন্ত্রি। টৈ কেউ ত এল না, আঁমাঁয় ফাঁকি দিয়ে পীলাঁল নাকি, তাই 
বোধ ছ'চ্চে। সরে পড়েছে । ভাবগতিক বড ভাল বোঁধ হচ্ছে 

ন।, ঠকায় ত উপায় কি? পরমেশ্বর আছেন তিনিই | করেন । 

তৃতীয় গভবস্ক। 

রামদীনের বাটীর পাশ্ব বনী রাজপথ । 

€রামদীনের প্রবেশ |) 

রামদীন | কৈ কাঁকেও দেখতে পাওয়। যায় ন1| পত্র খাঁন] কি 
মিছে, কপাঁরম কি এমন হুক্ষর্ম করতে পাঁরে ? উঠতী বয়েস, বলা 

যায় কি। অন্দরের প্রঁচীর ভি্গিয়েই প্রায় রাত্রে অশনে, তখই 

আমার চোঁকে ধুলে। দিবার জন্য আর অন্দরে যাঁর না। আমি পাছে 

কিছু মনে করি, মালতী বড় হয়েছে, ভাল দেখায় না, তাই যাঁয় 
না, ভিতরে ভিতরে এত নফীমী তা কে জানে ! এ না কে আম্চে ! 

তাই ত, অন্ধকাঁরে ভীল দেখ] যাঁর না, একটু স”রে দড়াই। 

(লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান |) 

€ পত্রহন্তে কপাঁরামের প্রবেশ |) 

কপারাীম | এইত সঙ্কেত-স্থণন, এই প্রাচীর ডিঙ্গাঁতে লিখেছে । প্রোচীরে 

হস্ত স্থাপন ) ব্যাপারট1 কি ! কিছুই তবুবাতে পার্চি নে | 

রাম। (স্বগীত) এই প্রাচীর ডিজাতে লিখেছে কে লিখেছে, অবশ্যই 

মালতী লিখেছে? | 

কুপীরাম | ব'লে পাঁগিলেই হত, এভ গোপন ভাব কেন, অন্দরে 

যেতে অশমার ত বাধ। নাই। 



রাঁমদীনের বাটার পাঁশ্ববভতঁ বাঁসগৃহ । ১১ 

রাম | (স্বগত ) বটে, অন্দরে যেতে কোন বাঁধা নাই | 

কপারাম | (স্বধত ) এক জন লোঁক যেন আম্চে বোঁধ হচ্চে, এখন 

স'রে যাই। 

(প্রস্থান ) 

রামদীন | (বাহির হইয়।) কৈ কোঁথ! খেল, অন্দরে ডিঙ্গিয়ে পড়ল, 
ন1 কি? (চতুর্দিক নিরীক্ষণ ) এ যে রয়েছে । € পুনর্বার লুকীন |) 

€(রাঁমলশলের প্রবেশ । ) 

রামলাল | (ত্বগত) কোতোৌঁয়াঁল ব+ল্লেঃ অতি প্রত্যুষে মল্লিক! কপা- 

রাঁমকে অন্দরের পুষ্পবনের খিড়কীর দের দিয়ে অতি সাঁবধণনে 

বার ক'রে দিতে দেখেছে! ছু*ড়ী কি নফট বাবু, আমি যদি বিবাঁছ' 

কর্তাম ত আমার সর্বনাশ কর্ত, তাই চিনে জৌকের মত 

আমার সঙ্গে লেখে আছে কিন্ত এর শোধ দেবই দেব+ আমর 

সঙ্গে এই আচরণ, আমায় চেন ন]। (চতুষ্টিক দেখিয়1) কৈ এখনও 

যে আসেনি, এখানে লুকিয়ে দীড়াই। (লুক্কার়িত ভাবে দণ্ডায়মান |) 

রখমদীন | কৈ, আবার থেল কোথণ, ডিঙ্গিয়ে পড়ল ন1 কি ! (প্রাচীর 

ধরিয়। উপর উদ্থখনের চেষ্উ11) | 
রখমলখল | এই যে শাল পাঁচীল ভিজ্জচ্চেন | (ছুটিয়। শিয়ণ ছুরিক৭- 

ঘাত) 

রামদীন | (ফিরিয়! সবপটির]) ধরিয়া) খুন করেছে, খুন করেছে, 
কে আছিস, এণে। এগো, জগনলথ ! রীম! ক আছিস, এগে। 

এগো ! শাল খুন করেছে । 

রাম । কেও রাঁমদীন ! €বলপর্ধাক পলাইতে চেষ11) 
রামদীন | কেও রামলাল ! তবে তোরি এই কাজ । 

রাম 1 চিনিছিস; তবে এই নে, আত্মরক্ষা সকলেরই ধর্ম | (পুন- 

ব্বার ছুরিকাঘাত ।) 

রামদীন। খুন ক'লে, খুন ক'লে ! 

(রাঁমদীনের পতন 1) 
রাঁম। গ্রেষ হয়েছে, আর নড়ে না, দূর কর, বুড়োর উপর ছুরী 

চালালেম ! (রাঁমলালের প্রস্থান 1) 



১২ হীরালাল। 

( অলেক হস্তে কএক জন রক্ষক ও জগনাখের প্রবেশ ।) 

জশীম্নীথ। (রামদীনকে দেখিয়া) কেও বাবু শাহাব, কি সর্বনাশ ! এ 

কে কলে কে আছিস, শীগ্শির আয়, বাবুকে খুন ক'রেছে। 

রামদীন | ( চক্ষুঃ চাহিয়) কে জগন্নাথ ! 

জগন্নাথ 1 (নিকটে মুখ লইয়। ) আজ্ঞ। একে কে? 

সকলে | কিহ”য়েছে ! কিহঃয়েছে! 

জগমাথ | আর কিঃ সর্বনাশ হ?য়েছে বাবুকে কে মেরেছে, তোর! 

ধ'রে বাড়ী নিয়ে আয়। (ধরাধরি করিয়! লইর1 যণওন |) 

চতুথ গরভীঙ্ক। 

রামদীনের বাঁটার এক গৃহ । 

(কুপারাম, রাঁমদীনের কর্মচারী ও প্রহরী, হীরালল 
এবং রাজরক্ষকচয়ের প্রবেশ |) 

হীর1| এ কে কলে, তৌমর) জান £ 

কর্মচারী | আজ্ঞা না, তবে অগ্ভ বৈকালে একখান পত্র পাওয়া অবধি 

কেমন চঞ্চল হয়েছিলেন, সন্ধ্যার পর কাগকে কিছু নী ব'লে একলা 

বাইরে শ্বিয়েছিলেন | এই মখত্র অন্দরের দিকে মহ) কেলাীহল শুনে 

শিয়ে দেখি বে, তিনি পড়ে লয়েছেন, প্রাণত্যাগ হয়েছেঃ আমর) 

তুলে বড়ীতে এনেছি। 

হীর1| কি পত্র, তোমরণ তাঁর কিছু জান? 

কর্ম ॥। আশজ্ঞ ন, তিনি হাঁতে ক'রে বেড়াচ্ছিলেন দেখেছিলাম মাত্র । 

হীর)| আস্ছখ, তৌমর ভাঁল ক'রে দেখ গে দিকিন, তাঁর কোমর- 

বন্ধে টন্ধে খাকৃতে পাঁরে। 

কর্ম । যেআঁজ্ঞ1। 

(প্রস্থান ।) 

( রাঁমলশলের প্রবেশ |) 

রাঁম| কি হয়েছে, রখমদীন ন] মার]? পগড়েছে? 



রামদ্ীনের বাঁটীর এক গৃহ | ১৩ 

হীর1। হ্যাঁ ছে। 

রম | কে মেরেছে তার কেপন জন্ধীন হয়েছে? 

হীর1| কৈ না, কিছুই হয় নাই-(পত্রহস্তে কর্মচারীর প্রবেশ ) এই 
যে পত্র পেয়েছ । ্ 

রাঁম। কি পত্র দেখি, (পত্র লইয়খ পাঁঠি এবং কপাঁরাঁমের প্রতি 

কটমটিয়ে দৃষ্টিপাত ) মঙ্গারাঁজ! লোক টের পাওয়া গেছে। 

(কুমারের হস্তে পনত্রণদীন |) 

হীরণ| (পত্র পঠি ক'রয়। ) ছু” তাইত, কে অছিস ! ওকে কাধ 

রাজরক্ষক। আজ্ঞা কাকে ! 

হ্থীর11 (অস্ুলী দ্বার দেখাইয়া) এ নরাধমকে বাঁধ । 

কূপাঁরাম |! (কর যোঁড় করিয়1 ) কুমার ! 

রাম| বাঁধ, কথা কইতে দিন্নে | (বন্ধন ) এখন দেখ, ওর কাপড়ে 
কিছু আছে কি না? 

রক্ষক। (বস্ত্র মধ্য হইতে একখণন] পত্র বাহির করণ) অধজ্ঞ! এই এক 

_. খানা চিঠি | 
রাম | (পত্র লইয়] পাঠ ) কুমার ! ঠিক, কৌন ভুল নাই, ওরি কাঁজ। 

(কুমারের হস্তে পত্র প্রদান |) 

হীর1। (পত্র পাঠ করিয়) ) ঠিক ! রাঁমেশ্বর ! তুমি একে আজ কারা- 
গীরে আবদ্ধ ক'রে রাখ গেঃ কল্য রাজনমক্ষে এর বিচার হবে। 

কূপা। কুমার ! আমি কি অপরাধ কুঃরেছি £ 

হীর1| (মহ ভ্রুদ্ধ হইয়1) কি অপরাধ ! নরাধম ! পাপিষ্ঠ ! পাঁমর ! 

তুই আবার অপরাধের কথ। কস, কাল মশানে তোর কি অপরাধ 

বল্বঃ কে আছিস ওকে মাতে মাতে নিয়ে/খিয়ে বুকে পাখর চাপ? 
দিয়ে রাখ থে যাঁ। যা নিয়ে যা। 

(কএক জন রক্ষক কপীরমকে লইয় প্রন্থখন 1) 
নরণধম, পাপিষ্ঠ, পামর, ওকে পুভ্রের মত দেখ ত, নরাধম, পণপিষ্ঠ, 

পামর | 

রামলাল! (করযোঁড়ে )১ কুমার ! বোঁধ হয় আপনি অবগীত নহেন, 

যে রামদীনের মালতী ব'লে এক কন্যা! বৈ আর কেউ নাই, সেও 



১৪ . 'হীরালাল। 

পরম সুন্দরী ও যুবতী ? এক্ষাণে তার রক্ষাঁকর্ত। আপনি, অগ্যই যদি 

একট বন্দোবস্ত নখ করেন ত, পাঁচ ভূতে লুটে খাবার সম্ভব । 

হীর1| ঠিক বলেছ । ওছে তোমাদের প্রধাঁন কর্মচারী কে? 

জগন্নাথ । আজ্ঞা, আমি | 

হীর1| দেখ, তোমার উপর সমস্ত ভাঁর রইল, বদি কোঁন কিছু নট হয় ত 
তুমি দায়ী। 

রাম। আজ্ঞা তখ হছঃলেই হয়েছেঃ ডাইনের হতে পৌ সমর্পণ 

আজ্ঞা! তাঁর অপক্ষ! আপনি মালতীকে রাঁজ অন্দরে পাঠিয়ে 

দিন, যুবতী কন্ত। এখানে একলণ রাঁখণ বিধেয় নহে ' আর কোঁতো- 

য়ল মহ্নাশয়কে সমস্ত বাঁীতে চৌকী বসাঁতে অধল্দশ ককন | 

হীর1| ঠিক বলেছ ।॥ দেখ ছেঃ ভোমরখ স্বাদ দ1ও, যে এখনি র+জ 

অন্দরে যেতে হবে। যাও । 

কর্মচারী । (করযোড়ে) আজ্ঞা কাকে সংবাদ দিব? 

হীর1| বামদীনের কন্ত' মালতী দেবীকে। 

কর্ম | আজ্ঞা ! আচ্ছা ! তিনিত হেতায় নাই। 

রখম। ছেতাঁয় নুইত কোথায় আছেন । 

কর্ম | আজ্ঞ! কপণরাম বাবু এই মাত্র কোথায় পাঠিয়ে দেছেন | 

রাম। মিছে কথা», মার শালাকে ! (ধরিয়া প্রহ্থার |) তবে তোরাও 

এর ভিতর আছিম। 

কর্ম । দোহাই কুমার! দোহাই কুমার ! আমর! কিছু জীনিনে, 

আমরণ জানিনে | 

রাম। জাঁনিনহন ত তোর] ছেড়ে দিলি কেন? বল শালার? বল। 

কর্ম । আজ্ঞা ! আমরখ কি কর্ব, কপাঁরাঁম বৈত মালতী দেবীর অর 

অন্ত অভিভাবক নাই, তিনি পাঠিয়ে দিলেন, আমরণ কি কর্ব? 

হীর]1 ওহছে এত ভয় কি, ক্কপাঁরাম ত আমাদের হাঁতে, এত ভডয় 

কিঃ ছেড়ে দাও । 

রাম। আজ্ঞা কি জানি, ব্যাট! যে পাজী, কি করেছে বল্তে পারি 

নে। (কর্মচররীর প্রতি) আচ্ছ! কোথায় নিয়ে গেছে জান? ূ 

কর্ম | আজ্ঞ। তা আমরা জানি না| 



রামদীনের বাটার এক গৃহ । 7... ১৯ 
গাটি 

হীর1। তাঁর ভীবন1 নাই, যখন ধাঁড়ী ধরে রেখেছি, তখন এ এ 

কোথ। যাবে, এখন এস, কোথ। পাঠিয়েছে বার কর) যাকে | "ঘ 
( প্রস্থান) 

রাঁম|। কোতোয়াল ভাই সাবধান, একট্িজন-প্রাণীকেও ছেড় না| 
| (প্রস্থান । ) 

শশা ীশীপপিপ 



৯৪ 

্ দ্বিতীয় অস্ক। 
্ 
» শশী শট ৪০৯ 

শু 

প্রথম গর্ভাঙ্ক | 

রাজকন্যার গৃহ । 

মল্লিক! আনীন | 

মল্লিক | (€ৃহু পরিক্ষার করিতে করিতে সম্মত) কল রাত্রের ব্যাপা- 

রট] কি, বৈকালে এক খাঁন? চিটি লিখিরে নিয়ে খেল | রাত্রে এল, 

দেখি গাময় রক্ত, যেন ঠিক উন্মাদ, জিজ্ঞাসা কম্পুম, আমাকে ছৌর। 

মীর্তে এল; বাঁবা ভয়ে এখন আমার গা কাপুচে। 

(যমুনার প্রবেশ 1) 

যযুনা | বাঃ! বেশ কাজ ক'রেছিস, ও বাক্সটা আবার ও দিকে নিয়ে 
গেছিন কেন ? 

মলিক1| (চম্কিয়!) তা নিয়ে গেলেমই বাঃ তোর বাবু খিন্ীপণ। 

দেখে আর বাঁচা যায় ন1। | 

যমুনা | আমরণ | আমার আবার শি্ীপণ। কোথা দেখলি? কাঁল 

যে দিদী তোঁকেই বাক্সট! ও দিকে রাখতে বারণ কাল্লেন। তোর 

কি হয়েছে, কাঁনের মাথা খেয়েচিসূ, সব বিষয়েই অন্যমনস্ক, 1 

ক'রিস সবি ছাই পাঁশ; আজকাল তোর কি হ'য়েছে 2 

মল্লিকা । হু' ভু, আমি যা করি সব ছাই পাশ, আরগ্উনি যা করেন 
সব হীরের টুকৃরে?, আমার সতী সাবিত্রী আর কিঃ হুাতী শাঁলে 

হাঁত নাঁড়লেন হাতী হ'ল, ঘোঁড়1 শালে হাত নাঁড়লেন ঘোঁড়' 
হুল, রান্না? ঘরে হাত নাঁড়লেন একুণ ব্যঞ্রন অন্ন হ'ল। এখন 

খিন্নীপণ! রেখে এই ঘরটাঁয় ছাত নাড় দেখি, ধুলোয় ধুলো হঃয়ে 
রয়েছে। 
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যমুনা । আচ্ছা নাঁড়চি নাড়চি, এখন তুই বখক্সট1 এ দিকে রাঁখ দে; 

মল্লিকাঁ। তা আমি এখন রাঁখছি, এখন সাবিত্রী দিদি! ঝীটাটিও ধরঘ 

দেখিন, দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে শিল্লীপণ1 আর ভাল লাগে না । ( হস্তে 
বাঁটা দেওন ও যমুনার ঝাঁট দেওন ৩ মল্লিকাঁর হাস্য ) 

(নন্দের প্রবেশ) 

যমুনা | আমরণ ! আবার হাঁস্চিন কি! (উঠিয়া! নন্দকে দর্শনে 

ঝাঁটা ত্যাগ) ওম ! তুমি আঁন্বে জানলে কে ঝটায় হাত দিত! 
(বদনে বসন প্রদান) 

মল্লিক । (নাসিকায় হস্ত দিয়1)কি লজ্জী! কি লজ্জা! (যমুনীকে 

ধাক] দিয়!) যা, শীখ্ণির গিয়ে খালায় জল রেখে ডুবে ম'রণে | 

যমুনা ॥ সত্যি ভাঁই, এত সকালে যে চাঁদের উদয় হবে, কে জানে বোন ! 
€ উভয়ের গীলবস্ত্র হইয়1 নমস্কার । ) 

নন্দ| শুভাশীর্র্বাদমন্ত্র, বেঁচে থাক, বেঁকে খাক। 

মলিক1। বলি প্রভু ! কি মনে ক'রে ? আজ এত উতল1 কেন? 
নন্দ | এই বোন, তোমাদের নিকট এলেম | 
মল্িক।| তাঁতে দেখতে পাচ্ছি, আমর ত আর কান1 নই | 

নন্দ! (কর যোড়ে) আজ বড় বিপদে পণড়েছি। 

মল্লিক1। তাঁত সব্ব্দীই প*ড়ে খাক, এটাঁত বড় নতুন কথ! নয়, 

কিছু নতুন বল। | , 

নন্দ| তোদের পায়ে ধরি বোন, একটু স্থির ছ! 

যমুন1। ধরি ধরি বল, ধর কৈ, অমনঞ্বাজে কথ আমর? স্থির হয়ে 

শুস্তে পারিনে। 

নন্দ। তোদের পায়ে ধরি, আজ একটু আমায় কপা কর। 

মল্লিকা । এক কথ একশ বার ভাল লাঞ্চ না, পা ছেড়ে আর কিছু ধর। 

নন্দ। পা ছেড়ে আর কি ধরব! তবে তোমাদের হাতে ধরি | 

যমুনা । শুন্লি ভাই, পায়ে থেকে হাতে উঠেছেন, দেখিস ভাই, 
এখনিই মাথায় উঠবেন | 

(বহির্দেশ হইতে যমুন ! মলিকে ! তোর] কোথায় ! দৌড়ে 
শুনে যা!) 

[৩] 
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যমুন1| চুপ চুপ” দিদি আন্চেন। 

(রাজকুমারী কমলার প্রবেশ 1) 

উভয়ে । এই যে দিদি আমর] ছেতী। 

নন্দ! দেবি! আশীর্বাদ ককন। (নমস্কার ) 

কমল1| (মৃদ্ হাস্য ) সকাল থেকে বুঝি এই কাজে মেতেছিম* আমার 

ডেলুক ডেদক গল ভেঙ্গে গেল, সমস্ত দিন বুঝি হৈ হৈ ক'রে 

বেড়াতে হুয়। 

উভয়ে | কৈ না দিদি, এই যে আমরণ ঘরউ৭ পরিক্ষার ক'চ্ছিলাম। 
কমল] । এখন ঘর রেখে এদিকে শোন দেখিন। 

উভয়ে । কি দিদি! (উভ“য়র নিকটে গমন 1) 

কমল1| এ উঠানে একটি ভদ্রলাককে বন্দী ক'রে রেখেছে, কোঁতো- 

য়ল টোতোয়ণল তাকে ঘিরে রয়েছে, কি হয়েছে জানিস? 

উভয়ে। কৈ কোথায় ! আমরণ ত তাঁর কিছু জানিনে। 
নন্দ| (করষোড়ে নিকটে গমন ) ম1! যদি অনুমতি হয় ত আমি বলি, 

এ বন্দীরই জন্যে আপনকার এ কুপোষ্য আপনকার নিকট এসেছে । 
মল্লিক | বা13 ! এই না বলে যে আমাদের সঙ্গে দেখ। কত্ত এসেছ । 

কমল1| আঃ! স্থির হু না( নন্দের প্রতি) ওকেজান ৫ বল দেখি। 

নন্দ | মা! ও শঙ্করলালের পুভ্র | শঙ্করলী]ল মহা রাজার এক জন প্রধখন 

অমাত্য ছিলেন! দেবি! আপনি ওকে অনেক বার দেখে খাঁকি" 

বেন, আপনি কি চিন্তে পারলেন না! 

কমল1| কৈ, আমি ত ভাল দেখতে পাচ্চিনে, যে লোকে ঘিরে 

রয়েছে। ৃ 

নন্দ| দেবি! আঁপনকার আশ্রয় পাবার অশ্ট্রে অমি শঙ্করলণালের 

আশ্রয়ে ছিলাম,তাঁর অন্ন তুনক দিন অবধি খেয়েছি | মা! আমার 

প্রাণ নিয়ে যদি ওকে খালাঁম দেয় ত আমি স্বীকৃত তখছি | মা, ওর 

মার এ বৈ আর কেউ নাই ? মা, আপনি যদি আজ না কপ করেন 

ত ওর মার জব্ধনাঁশ ছবে। কুমার ওর উপর মহ] দ্ুদ্ধ হ+য়েছেন 3 

মা, আমায় এই ভিক্ষ1 দিন, আপনি একটিবার কুমার সাহেবকে বলে 

ওকক মুক্ত ক'রে পিন, তা না করলে ওর নিতান্ত প্রাণনংণশয় | 
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কমল]। কেন ও কি করেছে, দীদার এত রাগ হুল কেন? 

নন্দ | ম1, আমি এর সবিশেষ জানি নে, তবে লোকে বল্্চে যে 

কুমার নাকি রামলশালের সহিত রামদীনের কন্তা মঁলতীর বিবাঁহ 

দিবেন স্থির ক'রেছিলেন। ৬ 

মলিক1| (চমকিয়+) কার বিবাহ ! কার সঙ্গে স্থির হয়েছিল? 

কমলী। আঃ! কথাঁর উপর কথ] ক'স কেন, স্থির হরে শোন নখ, 

(নন্দের প্রতি) তাঁর পর? 

নদ্দ। মা! লেকে বল্:চ-কিন্ত মাঃ আমি ইহার খিন্দররিনর্থও বিশ্বান 

করি না, যে ও রামদীনের কন্যাকে লয়ে পালাস্ছিল, রাজকুমার 

ধরে ফেলেছেন ; কি সর্র্বনেশে অসন্তব কখ1 ! মাঃ আমি ওক শৈশব 

কল অবধি জাঁনি, একাঁজ কি নক্তব ! মা, আপনি যদি তাঁকে 

জান্তৈন ত এ কথা কখন বিশ্বীন করতেন না, তাঁর মতন ভাল ছেলে 

আপনকার রাজ্যে আর ছুর্টি নাই, যেমন স্ুপুকষ, তেমনি বীর, 

তেমনি ধীর। 

কমলা | সত্য ! আঁচ্ছ ! তুমি কেন দীদাঁকে একবার বলে দেখ ন1। 

নন্দ| ম1! তাঁর কিক্রটি ক'রেছি,ভাঁর নিকট কোন আশ) নাই | আর 

মা ! বিশেষ সেই রামলেলেটা_সেট) কি কথা কইতে দেয় | মা! 

এক্ষণে নিরাশ্রয়ের আপনিই আশশ্রয়দশত্রী, অণপনি মনে কর্লে তাঁর 

প্রাণ রক্ষণ হয়। মঠ আপনি একটি বার কুমার সাহেবকে বললেই 

সব রক্ষা হয়| মা! ওর মার এ বৈ আর কেউ নাই, অনাখিনীর 

আশীর্বশাদে আঁপনকাঁর মঙ্গল হবেই হবে| মা! সে দিনরাত 

তোমাকে আশীর্বাদ করবে | 

কমল | আচ্ছা» আমি বল্লে বদি দাদ না শুনেন, তবে কি হবে ? 

নন্দ| দেবি! তা কি হ'তে পারে, ক্লমার অখপনকার অনুরোধ কি 

এড়াতে পার্বেন। (কমলার জন্দিপ্ধ ভাবে মস্তক সঞ্চালন ) মা, 

আশপনকাঁর চেফীঁয় যদি না হয় ত“নিরাশ্রয়ে| মাৎ জগদীশ রক্ষ 2৮, 

তার মনে বা আছে তাই ছবে। 

কমল) । আচ্ছ! আমি ব'লে দেখি -মন্্রিকে, আজ, দাঁদা বাবুকে 
ডেুক আন্থে যা দেখিন্। 



২৩ হীরালাল। 

মলিক| (যমুনার কানে কানে ) যম়ুন1, যা না বোন, আমার একটু 

কাঁজ আছে সেরে আসি। 

যমুন1। (অন্তরালে )কি ল1? 

মন্ত্রিকা। (অন্তরধলে ) এখন হা না, ব'লব এখন | 

কমল | আয় না, কি কচ্চিস। 

যমুন11 এই যে দিদি, চলুন | ( উভয়ের প্রস্থণান ) | 

নন্দ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ ) এক্ষণে পরমেশ্বর ককন যেন দেবী কত- 

কার্ধ্য হন 1 
মলিকী | ভ্'ঃ, তা হলেই মব রকমে ভাল হয়- (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ) 

দেখ ভাঁই, তুমি বললে যে-যে রামলীলের সঙ্গে রামদীনের কন্যার 

বিয়ে-সে কি কুমার দিচ্চেনঃ ন। রামলাল নিজে কচ্চে? 

নন্দ! বোন, আমি নিজে কিছুই জাঁনি নে, তবে লোকে বলছে যে 

রামলাল নাঁকি প্রথমে বিবাঁছ করতে চায়, রামদীন তাতে সম্মত 

হয় নি; তার পর রখমলাল কুমাঁরকে বলেন, কুমার রাঁমদীনকে অন্ু- 

রেশধ ক'রে পাঠান | 

মল্লিক11| তুমি ঠিক জান, রামলাল ম্বইচ্ছায় আপনি বিয়ে করতে চায়। 

নন্দ | বোন ! তাই বলচি, লেকে ত এই কখণ বল্ছে। 

মল্লিক1| তৌমাঁর লেোকেরদের মুখে আগুণ, তাঁর? অমনি ব'লে খাঁকে। 

নন্দ! যেআজ্ঞী! 

মল্লিক! ॥ এখন তুমি কি জান, বল্তে পার ? মেয়েটি কোথায়, মেয়েটিকে 
ধনে পেরেছে | | 

নন্দ | নী বোন্ ! তাঁকে ধ'তে পারে নি? লোকে ধল্ছে সে কপারামের 

হুর্গে আশ্রয় নিয়েছে | 

মল্িক!। কেন রামদীন কোথায়” সেও কি কপারখমের হুর্ধে 

পালিয়েছে ? 

নন্দ| নেকি বোন, তুমি কি জীন না, রাঁমদীনকে যে কাল রাত্রে কে 

ছোর মেরেঃ মেরে ফেলেছে । 

মল্লিকণ| কাল রখত্রে রাঁমদীনকে ছেখর মেরেঃ মেরেছে £ কে মেরেছে £ 
নন্দ | লোকে ব'ল্ছে যে কপারাঁম মেরেছে, কিন্ত আমি বিশ্বাস করি ন।। 
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মল্িক]। (স্বশত) কাল রাত্রে ছেোঁর1 মেরে, মেরে ফেলেছে রামলাল 

এ কাঁজ তবে তোঁমার। (যমুনার প্রবেশ ) কি যমুন1, কি হ'ল? 

যমুনা | (ছুঃখিত ভাবে মস্তক নাড়িয়| ) ন1 ভাই ! কিছু হ'ল ন|। 

নন্দ | তবে বেন ! উপায় কি ! * 

যমুনা] | জগদীশ রক্ষাণকর্ত1, আর উপায় কি 2 (নন্দ মস্তকে হস্ত ন্তাজ্ত 

করিয়! উপবেশন ) ভয় কি ভয় কিট দিদি বলেছেন, যেমন ক'রে 
পারেন ওক খালান ক'রে দেবেন, না হয় মহারাজের নিকট 

যখবেন বলেছেন | অর আমর] আছি, ভয় কি? 

নন্দ। (উভয়ের হস্ত ধরিয়1) দেখ বোন ! তোমরাই অখমার আশ 

ভরম1| 

উভয়ে । ভয় কি? আমর প্রাণপণে চে] করব» এখন বেলন হ+ল, 
তুমি এস, আর আমরাও ওর চেষ্টা করিখে। 

নন্দ | যে আজ্ঞা বোন! 

( সকলের প্রস্থণন ) 

দ্বিতীয় গভাক্ক। 

রাজকুমারীরু গৃহ । 

(যমন? ও মল্লিক! অশসীন, কমলার প্রবেশ |) 

যমুনা । এই যেদিদি!কিহছ*ল? 

কমল | (হাস্ত বদনে ) হয়েছে, ছয়েজ্ছে* বাবর নিকট হ'তে এক 
জন বন্দীকে মুক্ত কর্বর অনুমতি বাঁর ক'রেছি। 

যমুন1। কেমন ক'রে পারলেন ? 

কমল৭। কেন, ব্রত উদঘণপন কর্ব,'এক জন বন্দী মুক্ত কর্তে হয় ব'লে । 

যমুনা । আপনার আবার কি ব্রত হ'ল, এখন ত আর কোন ব্রত 

নাই ! গত মাঁসে শেষটি উজিয়েছেন যে ! 97722) 
প্রীত ০ ৩৮৭০৫ 
2৭1৭ 1906৮. 
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কমল1| ও তাই তাই, এ ষে বন্দিমুক্তি ব্রতঃ বাব! আঁমাঁর ব্রতের কি ধার 

ধারেন ? আমি বল্লামঃ তিনি শুন্লেন। কৌতোঁয়লকে ডেকে অনু- 

মতি দিলেন ) কিন্ত তাতে ত হয় ন),» আমি বল্লাম, আমি নিজে 

দেখে ছেড়ে দেব। বাবাঁকি সম্মত হন; কত ক'রে সম্মত ক'রেছি। 

এখন শীত্র অয়, কোঁতোয়াঁলের সঙ্গে গিয়ে খালাঁন ক'রে দিয়ে 

আসি”, দাদা জাঁন্তে পারলে সব পণ্ড হবে। 

যমুন।| দিদি! কাঁজটি কি ভাঁল হ+চ্চে, আমি বলি কাঁজ নেই; তিনি 

টের পেলে কি রক্ষ1 রাখবেন ? 
মল্লিক | ঈষ ! আজ বড় সাবধানী হ/য়েছেন, দাঁদ] বাবু রক্ষণ রাখবেন 

নী) তাতে আমাদের ভয় কি। নাদিদি! তুমি ওর কথা! শুন না, 

তাই ব'লে বুঝি একটি ভদ্রলোঁকের ছেলের মিছামিছি প্রাণ যবে । 

যমুনা | মিছামিছি আবার কি, অমন তর খুনের প্রাণ গেলেই পুখিখী 

যুড়য়, পৃথিবীর পাপ যায়| 
মল্লিকা । ঈষ ! কত দিন থেকে তুই পুণ্যির ছাল? বেঁথেচিস। 
কমল1| আঁচ্ছণ, তুই তবে থাক, মল্লিকে তুই আমর সঙ্গে অয় $ ওকে 

আজ থেকে দাঁদীর কর্ম ক'ত্তে বলিস; আমার কোঁন কাজে যেন 
আর হাত দেয় ন1| 

যয়ুন।| সেকি দিদি ! আমি একটা কথার কথ] ব'ল্ছিলখম ব'লে কি 

রাগ কণতে হয়, আপনি রাগ কলে আমরা দাড়াঁব কোথায় ! 

কমল। আচ্ছা? ! এখন দাড়াতে হবে না, আমার সঙ্গে এস| 

( সকলের প্রস্থান ) 

তৃতীয় গরভীঙ্ক। 

কারাগার 

(শৃঙ্খলবদ্ধ কপীরাঁম, রামলাল ও প্রদীপ-হন্তে 

রাঁমসিংছের প্রবেশ 1) 

রামলাল | দেখ রাঁম সিং! বড় সাবধান ! আমি এসেছি কেউ যেন 

টের পায় না) আমি তোমাকে রাজবখটীর জমদারের কী ক'রে 
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দেব | এখন এখানে প্রনীপট। রেখে যাঁও | দেখ ! বড় সাবধান ! 

রামমিংহ। যে আজ্ঞ। ! (প্রদীপ রাখিয়ণ প্রস্থান ) 

রামলাল | তবে কপারাম বাতু! আপনি কেমন আছেন ? আপনার 

শুয়ে শুয়ে মালতী সন্ভোথ হচ্চে না কিঃ এক্ষণে শৃগ্বল দেখাইয়]) 

মালতীর কোমল বাহুদ্বর আলিঙ্গনে কেমন স্ুখাঁনুভব হ*চ্চে। 

কপারাম। ( স্বণত ) যা? ইচ্ছ বলুক, কোন উত্তর দেব না। (ফিরিয়] 
উপবেশন ) 

রাম | কেন ছে মুখ ফেরালে যে! ঘুমুবে* আলো চক্ষে ভাল লাঁথে নট, 

তা হবাঁরি কখ?, সমস্ত রাত্রি আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত হয়েছে, 

একটিবাঁরও চক্ষু মুদ্রিত করতে অবকাশ পাঁও নাই, ঘুম পাঁবারই 
কথ+। একটি বালিশ এনে দেব! মাঁলতীকে ডেদক দেব, শীয়ে হাঁত 

বুলাবে? আঁছ1 ! মানুষটি কি শান্ত দেখেছ ! কাঁকেও একটি উচ্চ 

কথ। কন নী,” তবে ছু এক বার আমাকে ভাল বেসে পামর, পাঁষগ, 

অথম, নরাধম ব'লে খাঁকেন। বলি ও শান্ত মানুষটি ! একটি বার 
কথ] কও দেখিন | আরে ম'লে1 কথ কয় না যে, রাঁতাঁরাতী 

বোবা হ'য়ে গেল নাকি ; রোঁস, দেখচি। কক্ষ হইতে ছুরিক! 

বাঁছির করিয়। এক খেঁচ1) 

রূপা । (সরোসে দগুয়মান ) পাষগু ! পামর ! তুই কখনই ক্ষত্রিয়- 

সন্তান ন'ন। তোঁর জন্মের অবশ্যই ব্যতিক্রম খাকৃবে,ত ন। হ'লে 
তুই শৃঙ্খালবদ্ধ বন্দীর নিকট পুকষত্ব দেখাতে আমিস। তোর 

অভিদন্ধি কি, খুন কণব্রি ? রি 

রাম। (ক্ষণ্প পিছাইয়।) মহাশয় মনে করেন কি? এই কারাগার 

থেকে প্রাণ লয়ে আবার বার হ'বেন % (ছুরিক1 দৃঢ় ধরিয়। জাম! 

গুড়ান ) ্ 

কূপা। (বিস্মিত হইয়া!) বলিস কি! তুই ন1 ভদ্রসন্তন, খুন কত্ত 
এসেচিস ! 

রাম। মহাশয়ের সঙ্গে মিউটালাপ ব ক'ন্তে এসেছি । এখন রাম নাম 

' সম্বল ককন) আপনার অন্তিম কাঁল উপস্থিত। (ছুরিক উত্তোলন ) 
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(রাঁমসিংছের দ্রুতবেখে গৃহপ্রবেশ ও সম্ত ধারণ |) 

রামদিংহ | পালাও পাঁল1ও ! কোতোয়াল সাহেব, আর কএক জন 

এই দিকে আন্চে। 

রামলাল। €চমকিয়1) বটে, তবে শীস্র হাঁত ছাড়, কাজ শেষ ক'রে 

যাই, রাজ? রাঁজড়াঁর কাঁজকি জানি, যদি ছেড়ে দেয়। (হস্ত 

ছাঁড়াইতে চেফটী ) 

রামসিংহ। বাঃ! বেশ, মজীর কগাঁ,উনি কাজ সেরে যাঁন, অর আমার 

কাল মাথা যাক! তা! হবে নখ, এখন বাঁর হয়ে আন্কুন। 

রামলাল । আরে মুক্ষু ! তুই এর বুঝিন কি? ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। 

রামনিংহ। খেপেচেন না কিঃ এ পায়ের শব্দ হচ্ছেঃ পালাও 

পাঁলা1ও, তোমারও মাঁথ। যাবে, আমারও মাখ। যাবে । (বলপুর্বক 

বাছরে আনয়ন ও দ্বার কদ্ধকরণ ) 

কপ | (দীর্ঘ নিঃশ্বীস ত্যাগ করিয়।) নিরাঁশয়ে মাং জগদীশ রক্ষঃ | 

(দ্বার উদঘাটন করিয়। কোতোয়াল, কমল) মল্লিক ও যমুনার প্রবেশ 1) 

কোঁতৌঁয়াঁল | এর নাম ক্ূপারণশম ১ এই রামদীনকে খুন করেছে । এর 

এক প্রকাঁর বিচার ছয়ে গেছে, তবে বড় বাঁপের ব্যাটা ব'লে 

এপর্যন্ত মশীনে দিতে অনুমতি হয় নীই। তেমন বাঁপের বেটা, কি 

ছঃখের কথ, আবার ওর মার এ বৈ আর কেউ নাই ) কি ছুঃখ ! 

কমল11| অেন্তরাঁলে) মল্লিকে ! কোৌতোয়াল সাহেবকে একটিবার বাইরে 

দীড়াঁতে বল ন1? আমরণ সমস্ত কথা জিজ্ঞান। করি | উন্নি থাকৃলে 

সব কথা বল্বে কেন? 

মল্লিকা । কোঁতোয়াল সাঁছেব ! দেবী বল্ছেন, আপনি একটিবার 

বাইরে দাড়ান, আমর] ছু একট] কথা! জিজ্ঞাদা করি | আপনার 

সমক্ষে ত উনি উত্তর দেবেন না । 

কোঁতোয়াল | বেআজ্ঞা! €( কোতোৌয়ালের প্রস্থান ) 

কমল1 | মল্লিকে ! তুই জিজ্ঞাসা! কর. ন1 বামদীন ও রকি এত অনিষ্ট 
করেছিল যে উনি তার প্রাণ নিলেন। 

মলিক1। দেবী জিজ্ঞাঁন! ক'চ্চেন, তুমি রাঁমদীনকে মেরেছ কেন ? 

রূপা । (করযেশড়ে ) দেবি ! এমন অসম্ভব কথ? আপনি কখন মনে 
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স্থান দেবেন না, রামদীন আমাঁকে স্বীয় পুতভ্রর মত “রহ করতেন, 

তীর প্রাণ নষ্ট ক'রে আমার লাভ কি? কিছুই ত নয়, তবে আমি 

কেন ভীীকে নফ করব? দেবি! আমি জগদীশ্বরকে সাক্ষী করে 

দেবীর সমক্ষে বলছি, আমি তার কেশন অনিষ করি নাই। আমি 

উাকে স্বীয় পিতার তুল্য দেখতাম ) দেবি! এর অধিক আমি 

আর কি বল্ব। 

মল্িক | (কমলার প্রতি) দিদি! আমিযা ব'লেছিলশম তাই সত্যি, 

উনি তাঁকে মারবেন কেন? 

যমুনা । আচ্ছ]! তবে লোঁকে যে ব'ল্ছেঃ তিনি ভীর কন্যার সঙ্গে 

ভোঁমাঁর বিয়ে দিতে অন্বীকার ক'রে রামলালের সঙ্গে দিতে 

চেলরছিলেন ব'লে তুমি তাঁকে ন্ট ক'রেছঃ এ কথা সত্য কি না? 

মল্সিক]। তা হবে কেন, তত নয়, রামলালের সঙ্গে বিয়ে দিতে 

অস্বীকার করেছিলেন; এর সঙ্গেই বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। 

(কপা প্রতি ) নন গো না? 

যমুন1 | হ্যণ গে" হ্যা, উনি বড় জাঁনেন ! ও'র সঙ্জে হবে কেন ! রাঁজ- 
কুমার রাঁমলালের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথ? বলে পাঠিয়েছিলেন। 

মল্লিকা তা ছ'লেই বা কি? রখমদীন ত তাতে রাজী হয় নি। 

যমুনা | শেষে ত হয়েছিল |ও গো! তার নামি তাহ। 

মন্ত্রক | বটে। | 
কমল1। আঃ! তোরা গোল ক'রে মরিস কেন, ও'কেই জিজ্ঞাসা 

কর্ন1] 
মনিকা । ই, তাই কচ্চি | হ্যা গী! তোমার সঙ্গে আগে সম্বন্ধ হ?য়েশ 

ছিল? নাঃ 

যমুন11 না গে! রাঁমলাঁলের সঙ্গে আমে সম্বন্ধ হয়েছিল? এই কি ন1? 

কূপ? | আজ্ঞা! আমার সঙ্গে সম্বন্ধ হবে কি! তাঁকি হয়! 

যমুন?। কেমন শুন্লি রাঁমলালের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হু'য়েছিল। 

রূপা | আশজ্ঞ]! রামলাল বিবাহ কর্তে চাঁয় বটে, কিন্ত বাবু তাতে 

* সম্মত ছন নি| 

মল্লিকা | এখন ত শুন্লি, রাঁমলালের সঙ্গে আগেহয়নি? 

8.4 
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কমল1| (রিরক্তি ভাবে ) আঃ ! তোঁর+ চুপ্ কর্বিনে। আমি কৌতো- 

পাল মশীয়কে ভাকৃব | মিচে ঝগীড। ক'রে মরিম্ কেন, উনি কি 
বলেন শোন ন1। 

মল্পিকী | তাঁই ত কচ্চি, অশর্পনি- 

যমুনা । আঃ ; তুই ত কথার উপর কথা কয়ে যত গোল ক'চ্চন্। 
কমল1| (ক্রুদ্ধভাঁবে ) কোঁতোয়াল মশায়কে ডাক দেখিন। 

উদ্ভয়ে। কেন দিদি ! 

কমল? | তোদের হছুজনকে বার ক'রে দেবার জন্কে। 

উভয়ে | (যোড় করে ) আর হবে না দিদি! 

কমল11 আচ্ছণ মলিকে ! তুই জিজ্ঞাসা! কর | 

(কোতোয়ীলের এবেশ 1) 

কোঁতে1 | মা! এস্থান অত্যন্ত ঠা, অনেক ক্ষণ খাকলে অস্তুখ ছবাঁর 
সম্ভব, আর রাত হয়েছে । 

কমল1। আচ্ছ'! এর শৃঙ্খল খুলে দাঁও, একে আমি মুক্ত করতে চাই। 
কোতে1 1 (চমকিয়া' দেবি ! কুমার সাঁছেৰ 

কমল11 আমি কিছু শুনতে চাঁইনে ; তুমি শীঘ্র এর শৃঙ্খল খুলে দাও | 
কোতো | ( ল্বর্ণত ) ভদ্র লোকের ছেলেট। যদি বেঁচে যায় ত মন্দ কি, 

€ শৃঙ্খল মোচন ) (প্রকীশ্টে ) মা! তবে আমার কোন দোষ নাই। 

(অন্তরে দণ্ডায়মান ) 
কমল11 মল্লিকে ! তুই ওকে বল্, আমি যেমন ওকে মুক্ত করে প্রাণ 

দিলাম, উন্ি যেন তাঁর পরিবর্তে বাঁড়ী গিয়ে মালতীকে অশমাঁর 

নিকট পণঠিয়ে দেন। 

মন্্রিক1) (চমকিয়1 ) মলতীকে হেত এনে কি হবে দিদি? 

কমল11 ভোর সে খোঁজে কাজ কি; দাদাকে দিয়ে গোল মেটাঁব, 

বুবঝেচিন। 

মলিকা। (শীহরিয়1) ভাঁ2| 
কমল! কৈ বল ন1| 

মল্লিকা | (কু-গ্রতি) রাজকুমারী বল্্চেন, যে তিনি অপন্ণকে খবলণস 

ক'রে দিলেন, আপনি শীত্র আপনার ছুর্গে গিয়ে মালভীকে বিবাঁহু 
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ককন গে, একটুও বিলম্ব কর্বেন না| বিবাহ ক'রে রাঁজকুমারীর 

নিকট পাঠিয়ে দেন থে, যাঁন। তাঁছ'লে সব গোলযোগ চুকে 
যাৰে। | 

ধমুন1 | বাঃ! ও কিহ'লঃ এঁ কথা বুঝি“দেবী ব+ল্ভে বল্লেন, সব- 

ভাঁতেই খিক্নীপণণ, হা কথন কইতে পারেন ন11 

কমলণ| (বিরক্তি ভাবে মল্লিকাঁর হস্ত টানিয়।) আমি বুনা এ কথা 

বল্তে বল্লাম | 

মল্িক11 কেন, তইভে! আঁপৃনি কল্কত বল্লন | শীগুশির ক'রে 

পাঠিরে দিতে বল্ব ? (ক্ক-প্রতি) ও গো! তুমি শীত্র বিবাহ ক'রে 

পাঠিয়ে দাও গে । 
যমুন1| ( মল্লিকাঁকে ঠেলিয়া মরখইয়!) তখ কেন, ভাত নয়-_ও গো ! 

তুমি মালতীকে কোতৌয়ালের সঙ্গে রাজকুমারর নিকট পাঠি”য় 
দাও গে, তা হলেই সব চুকে যাঁবে। 

মলিক1 | আমিও ভ তাঁই বল্ছিলম ;-তুমি এখনি গিয়ে বিবাঁছ 

ক'রে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দখও শেঁ। 

বমুনা। না লে ন1বিবাহ পেলি কোণ্খেকে 

(দ্রুতবেগে নন্দের প্রবেশ) 

নন্দ| মা! সর্ধনাশ হয়েছেঃ রাজকুমারকে রামলাল, ণিয়ে বলেছে, 

তিনি শীত্র আঁন্চেন | মা! এই বেলা ছেড়ে দিন, এসে প+ল্ে আর 
উপায় নবই। 

সকলে | তবে তুমি এই সময় পাঁল1৩। 

(দ্ভবেগে রামলালের গ্বেশ।) 

রামলাল । কোৌঁতোয়াল ! খবরদার ! ছেড় না, ছেড় নী! রাঁজকুমাঁর 

আস্্চেন ! (পথ আখগলান 1) 

কমল।11 কে আস্চে? দাদ? আন্চেন, তুই পথ অখগ্লাস | কে অচিন 

বধ | (দ্বারবখনের দ্বার! ধত) কোতোয়াল ! দাঁদ1 আস্বাঁর আনে 

যদি কুপাঁরঁমকে ফটকের পার না ক'রে আঁমন্তে পার ত, তোমার 

মাঁথ। আমি,নেবই নেব | এখন শীষ্ব নিয়ে যাঁও। 

( কোতৌয়াল কপীরামকে »ইয়] প্রস্ছন 1) 
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রখমলাল | দে-বি- ! আঁ-মি-আঁমি 

কমল]| তোদের মতন পাঁজী লোকের পরাঁমর্শেই দাঁদ এই সকল 

অত্যাঁচারে লিপ্ত হন । বাঁধ, এ কড়াঁতে বীধ, বন্দী হয়ে কারাথীরে 

রত্রি যাপন কর) কি স্ুখ* তোমায় দেখাচ্চি। 

( রখমলীলকে বন্ধন |) 

মল্লিক1| দিদি ! রাজকুমার অশস্চেন, আপনি ওকে ছেড়ে দিন, আপ- 

নকার পায়ে ধরি, রাজকুমার দেখলে হিতে বিপরীত হবে ; আপনি 

ছেড়ে দিন, অখর বাধবেন ন1। ্ 

নন্দ | দেবি! মল্লিকে মন্দ কথ]বল্চে না, ওকে ছেড়ে দিন | আর আমরও 

এই অময়ে সরে পড়ি! এ বুঝি আঁস্চেন ! (পদশব্দ 1) 
(নন্দের নারীগণের পশ্চাস্ভীথে লুকান |) 

(কুমার হীরাঁলাঁলের প্রবেশ) 

হীরালাল। কৈ ক্পারাম কোথায় ! (চতুর্দিক অবলোকন ) রাঁমলাল 
একিঃ তোমায় বীধলে কে! 

রাম | কুমার ! “রাজীরজড়ীয় যুদ্ধ হয়, উলুখ*কৃড়াঁর প্রাণ যায় ।% 

হীর1| (দ্বারবানের প্রতি) ভোদের কে বাধতে হুকুম দিলে ? 

দ্বারবীন। (ঘোঁড় করে) কুমার _কুমার-( কমলার এতি দৃষ্টি 1) 

হীর1| (রোঁষভরে নিকটে গমন ) কুমার-তোর মাথা কে তোকে 

হুকুম দিলে ? 

দ্বারবান। (সভয়ে পিছ ইয়া) কুমীর ! মাঁ-মা( কমলার প্রতি দৃফি) 
কমল1| (অগ্রসর হুইয়।) আমি হুকুম দিয়েছি ! 

(কোতোয়াীলের পুনঃ প্রবেশ |) 

হীর1। (কোঁতোয়ালের গ্রতি) এই যে! ক্কপারামকে যে ভোমাঁর 

হেপাঁজাতে রেখেছিলীমঃ সে কোখাঁয় ? 

কৌতোয়শল। আজ্ঞা ! এই মাত্র দেবী 
হীরা1| দেবী তোমার মাথা, এখনি তাঁকে হাঁজির কর। না পার ত 

তোঁমীর বাঁল বাচ্ছ! এক শীড় কর্ব। (গল ধারণ) তীকে বার কর। 

কোতোয়াল । কুমীর ! আমার উপর বখ। রাঁণ করেন» আমি আপন- 
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কাঁরদিশের আজ্ঞাবাঁহক, যেমন অনুমতি করবেন তেমনি কর্ব, 

আমার দোষ কি ! 

কমল1| (হস্ত ধরিয়া) দাদ]! আপনি কৌভৌঁয়ীলের উপর বধ রাগ 

ক*র্চেন, কৌতোয়ধলের দোঁষ কি, মঞ্জাঁরাঁজ ভ্কুম দিয়েছেনঃ অমি 

ছেড়ে দিতে অজ্ঞ! দিয়েছি, তাই ছেড়ে দিয়েছে | 

হীর11 ফিরিয়া ভ্রকুটি) মহাঁশয়কে মহারজ কবে হ'তে রাজমন্ত্রীর পদে 

বরণ করেছেন, যে সকল রাজকার্যেই হস্তাপ্পণ কর্চেন। জ্ীলোক 

অন্দরে খাকূলে ভাল দেখায় ন!1) 

কমলা । দাদা! আজ আপনি কি হয়েছেন £ আপনার যী) মুখে 

আমূচে তাই ব'ল্চেন। আয় যমুনা তোর] আয়, আমি বাবার 

নিকট যাই, খিয়ে বলি গে ঃ দাঁদা আমাকে যণ মুখে এল তাঁই বলে 

থালাগীলি দিলেন! মহারাজ অনুমতি দিলেন, আমি কলেম। 

তিনি রাজ ন। উনি রাজা | 

( কমল? চক্ষে বসন দিয়া যমুন। ও মল্লিক? সহ 

প্রস্থান |) 

(নন্দের প্রকাশ 1.) 

হীর4। এই যে পীজী, এত ক্ষণ ওদের পিছনে লুঁকয়েছিল | (ত্রস্থ 

শির ভূতলে নিপাঁতশ ) কে আছে ! বাপ । (বন্ধন ) 

নন্দ। ও বাবা শেলুম যে, তোমাঁদের দোহাই ! আমি কিছু জীনি ন1| 

হীর11 কাধ শালীকে বীধ, শালা নষ্টের মূল, এখনি নিয়ে খিয়ে মাথ। 

কেটে ফেল্ থে যা। * 

নন্দ । ও মা! ও দেবি ! এই বারে গেলুম যে, মা! কৌঁখায় থেলে। 

(কমলার পুনঃ প্রবেশ ) 

হীর1| তোঁর মার নিকুচি ক'রেচে। এই খাঁনেই তোকে দক্ষিণ মশান 

দেখাচ্চি। (তরবার নিষ্কোসিত করিয়ণ উত্তোলন । ) 

কমল1| (হস্ত ধারণ) একি দাদ! তুমি নন্দকে মারবে কেন” আমার 

আশ্রিত লোককে মার কেন ! তোমার লোকদের তৃমি মার গে! 

'ছীরখ | কমলণ ! হ'ত ছেড়ে দাও» আমি ওকে মার্বই মারুব| এ যত 

নফেঁর মূল।| (হস্ত ছ'ড়াইয়। লওন।) 
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কমলা। অণপনি কখনই পীর্বেন না, আমি থাঁকৃতে ত পারবেন ন]। 
€ নন্দকে পশ্চান্ভাথে রাখিয়। সম্মুখে দণ্ডায়মান11) 

হীর1| এখন নাই হ”ক, এর পরে কি পাঁর্ ন1। আচ্ছা]! তুমি কেমন 
ক'রে রাখতে পার আমি দেখ ব। 

কমল | দাদা ! তুমি যদি নন্দের প্রাণ লও ত আমি এই দিব্য করুচিঃ 

আমি রামললের রক্ত না! দেখে জলগ্রহণ কর্ৃব নণ, তা না পারি ত 

আশমাঁর নাম কমলাই নয় | 

কোতোয়াল। (ত্রচ্ছ নিকটে আসিয়।) কুমার ! মহারাজ আস্চেন। 
(রাজা প্রভাীপনিংহের প্রবেশ | ) 

প্রতাপ। একি! ছি ছি! হীর1! তোমার এই কাজ, একটা! তুচ্ছ বিষয় 
লয়ে ভীই ভগ্মীতে কলহ ! ছে-এত বর্ড হলে, আর কবে বুদ্ধি 

হবে| কমল! মা! তোর এই কাজ, বড় ভায়ের সঙ্গে এমন তর 

বচসা ক'্তে অছে ! বড় হ,চ্চিস, বুদ্ধি হবে, শান্ত হবি, ন।? ভায়ে 

বোনে ঝগড়? ! 

কমল1| (চক্ষে বসন দিয় ) আমি বুঝি ঝগড়া ক'চ্চি, আমিত কিছুই 

বলিনি। আপনাকে ব'লে একটি কএদী ছেড়ে দিয়েহি ব'লে দাদ] 

এসে আমাকে যা ইচ্ছণ তাই বল্লেন ঃ মহারাজের মন্ত্রী হয়েছি, 

অখর কত কিহয়েছি বলেন; আর আমার সমস্ত লোকের মাথা 

কাট্তে অনুমতি দিয়েছেন | (ক্রন্দন ) 
গতাঁপ। আ্যাঃ! সেকি হীর1? 

হীরণ। আজ্ঞ!! ওর কথা শোনে কেন, আমি এত বারণ কর্লণম, 

তথাপি আপনকাঁর নিকট হ'তে ফাকী দিয়ে ব্রতের নাম ক'রে এসে 

কপারণমকে মুক্ত ক'রে দিয়েছে | এ নন্দই তাঁর মূল, ওকে আমি 

এর প্রতিফল দেবই দেব। ২ 

কমল । এ শুনলেন, উনি আমার সমস্ত আশ্রিত লেখকের মাখণ নেবেন, 

তখ হলে আমিও ও*র রা'মলখীলের মাঁথ1 নেব! (ক্রন্দন ) 

প্রতাপ। খেপী আঁর কি! সত্রীলোঁকে এমন কথা মুখে আন্তে আছে, 

তোমার বড় ভাই, কেোঁখী মান্ত কর্কে, খেগী আর কি। আচ্ছা ! 

কেউ কাঁকর লেখকের মাখ] নিয়ে কাঁজ নাঁই। 
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হীর1| আজ্ঞা! সে য) বলুন, আমি নন্দকে এর প্রতিফল দেবই | না 
হয় আমিও দেশত্যাগ ক'রে যাৰ এমন রাজ্যে থাকার চেয়ে ন। 

থাক] ভাঁল | 

প্রতাপ। খ্যাপা আর কি? একেই বলে খ্যাপ1| ছেলে মখনুষ, ছোট 

বোন, একট! অশব্ধার করেছে, না! উনিও ছেটি ছেলের মত আব্দার 

ধল্লেন 5 খ্যাপ। আর কি ! (কমলার প্রতি ) দেখ দেখি খেপী, এমন 

কাজ করে, তোর দখদার যাঁতে মানহীন হয় এমন কাজ ক'র্তে 

আছে? আমি কি জানি, কপীরামকে ছেড়ে দেবে । যখ'ক, সে 

কৌঁখাঁয় যাঁবে এখুনিই তাঁকে ধারে আন্ব | আশচ্ছ! হীর1! তুমি 
নন্দের উপর রাগ কর না, ভোমারি আশ্রিত, ওর উপর কি রাগ 
করে । আর খেপীও রাশমলাঁলকে ছেড়ে দিক, আর খেপী যেমন 

কূপারামকে ছেড়ে দেছে, তৃমিও ভেমনি তাঁকে যেখানে পাও ধরে 

আন গেঁ| এ বেশ হ'ল, কেমন ? আয় ম। আয়, ভাই বোনে এমন 

ক'রে কি কলহ কতে হয়। 

কমল1। তবে আমার ছেড়ে দিয়ে কি পুণ্য হ'ল? সেই যদি ধ'রে এনে 

মাথা! নেবেন, তাঁতে আনার বরৎ উপ্টে মহাপাপ হুবে। 

প্রতীপ | খেপী আর কি, মাথ! নিতে যাবে কেন, ধ'রে আনবে, ধঃরে 

আন্বে। আয় এখন আয়। , 

( মন্ডকে হস্ত দিয়] লইয়1 যাইতে চেফ্টণ। ) 

হীর1| রাঁমল+ল শীত্র সেজে এস» আজ রাঁত্রেই শেষ ক'ত হবে, দেরি 
হ'লে পালাবে | 

কমল1| এ যে মেরে ফেল্বেন বল্চেন, আপনি বারণ ক'রে দিন। 

প্রতীপ | নান মার্ধে কেন? না হে! মার ধোর করন এস-- 

( কমলার মস্তকে হস্ত দিশা বলপুব্বক লইয়। প্রস্থান 1) 

হীর1| কোৌঁতোয়শল তুমিও সেজে এস | 

( সকলের প্রস্থান 1) 



টতুর্থ গভান্ক। 

রা'জবাঁটার এক গৃহ । 

হীরাঁলণল ও এক জন কিন্করের রণসজ্জ | 

হীরণ| ছু এ পায়ের বন্ধট! বেশ ক'রে টেনে দে- (কমলার ও মন্ি- 

কার প্রবেশ ও কমলার বদনে বদন দিয়! ক্রন্দন ) বেশ হ'য়েচে। 

ও কে! (ফিরিয়। দর্শন ) দে আমীর তরবার দে| 
(কিক্রের নিকট হইতে তরবার গ্রহণ করিয়! গমনোদেঘাগ |) 

কমল1| (ক্রন্দন করিতে করিতে ত্রস্ত শিয়। পদ ধারণ) দাদ! অর 
আমি এমন কর্ম কখন করব না, এবারটি আমায় মাপ ককন। 

হীর1| (ত্রস্ত ধরিয়! উত্তোলনের চেউ1) একি কমল! ছি ছি! তাঁর 

এত কানা! কেন, উঠ উঠ। 

কমল11 ন আমি কখনই উঠব না! আঁণে বলুন যে আমাকে ক্ষম] 
ক'রেচেন, আমার উপর রাগ করেন নি, তবে উঠব। 

হীরখ| না নরাঁধ কর্ব কেন, খেপী আর কি! উঠ উঠ। (উঠিয়া 

কমলার চক্ষে ষসন দিয়া ক্রন্দন ) এর নাম কি পাঞ্লাঁমী | আবার 

কাঁদে, কি হয়েছে। 

কমলণ। (ক্রন্দন করিতে করিভে) দাঁদ1! আপনি যদি রাগ করেন ত 

আমার আবদার কে রাখবে, মা নেই যে উর কাছে কগব্ব | (ক্রন্দন ) 

হীরা] দেখ দেখিন, কথ] বললে, কৌন কথ] শুন্বে না, আঁর এমনি 
ক'রে কীদবে » আমার কি ইচ্ছণ। তোমাকে কিছু বলি ) তুমিই ত 

পাঁকে প্রকারে আমাকে বলাও» সে ধা হ'ক, তাঁর আর এত কান 

কেন, আমি বল্চি, নন্দকে কিছু বল্ব না; হয়েছে ত £ 

কমল1| দাদ! আমি ছেটি বোন, মেয়ে মানুষ, কম বুদ্ধি, আমি একটা] 
মন্দ কাঁজ করেছি ব'লে কি আপনিও করবেন; আমি আপনর 

ভামতে ক্কপীরাঁমকে মুক্ত করেছি কলে কি আপনি তাঁর প্রাণ নট 
কর বেন -- | 



রাজবাটীর এক গৃহ । ৩৩ 

হীর1। আহ! আমর কি কম-বুদ্ধি, নেই আঁকড়ে বোনটি, য1? এক 
বার ধরবেন, তাকার সাধ্য ছাড়ায়! বোন! ও কোঁটটি ছাড়, 
ওটি আমি পারব নখ। 

কমল? । (চক্ষুঃ হইতে অঞ্চল লইয়া ) ঈদ) ! ওটি অপনখকে পাত্তেই 
হবে, ওটি না পাল্পে আমার নণমে জন্মের মত কলঙ্ক হবে, আশা? 

দিয়ে অন্থ1 করলে আমার মহাঁপাতক হুবে* আমি লজ্জায় মুখ 

দেখাতে পারব না? আপনাকে পাত্তেই ছবে। 

হীর1| বেশ কথা বলে, তুমি যদি লজ্জায় মুখ দেখাতে ন1 পার ত 
আমি কেমন ক'রে পার্ব। আমার বুকে বসে দাঁড়ী ওপ্ড়ণচ্চে, 

তাবুঝি দেখতে পাচ্চ নী। কমল! তুমি ও কথার নাম ক*র না, 

আমি ওটি পারব ন), তুমি আমায় ব্থা আঁকিঞ্চন ক'র ন11 

কমল1। দাঁদা ! অপনকাঁর বুকে বসে দাড়ী ওপৃড়াচ্চে কি! আপনি 

অশমার কথ। রাখুবেন ন। তাই বলুন, অমি ত আপনকার কেউ নই, 

রামলাল আমার চেয়ে আপনকার আত্বীয় ; যান, তাঁর মনোবাঞ1 

পুর্ণ ককন থে। 

(চক্ষে অঞ্চল দিয়া! রোদন |) 

হীরব| তা কমল! তোমার যা ইচ্ছ। তাই বল ন1 কেন, ওটি আমি 

পার্ধ না। , 

কমল | ত1 পাঁর্ধে কেন, অমি ত রামলাল নই, অশনি ওর এক মাত্র 

সহোদর ভশিনী বৈত নই, আমার মান অপমান ছুঃখ সুখ আপন- 

কার পক্ষে কি! " 

হীর1। তা! তোমার য? ইচ্ছে বল ন1 কেন | 

কমল11 (চক্ষে অঞ্চল লইয়)) দাদা! আপনকার হুঃখিনী ভঙ্গিশীর 

উপর ম্বেছ কি একেবারে গেছে !--দশদী! আপনি কপাঁরণমের মখা 

নেন গে, কিন্ত ফিরে এসে আমার সঙ্গে আর দেখা হবে নাঃ দাদ) ! 

এই আঅপনকর সছিত আমীর শেষ দেখা, এ অপমান আমি কখনই 

সহা করব না| রামলাল কীটানুকীট, তাঁর কথ! আমা অপেক্ষ! 

* ভাঁরী হ;ল | আমি কি এরাঁজ্যে কেউ নই, অমাঁর ম1 নাই বলে কি 
[৫] 



৪ হীরাঁলাল 

আমি বনে ভেসে এামচি ; পাদ? ! আপনি রখমলখলের মনস্থামনখ 

পূর্ণ ককন গে, কিন্তু ছুঃখিনী ভখ্িনী এজন্মের মত বিদায় লয় | 

| (বমির ক্রন্দন 1) 

হীর1| কমল? ছি ছি ! এর'নাম কি কথা ! তোমার অজ কি হয়েছ, 

তোমার এত জেদ কেন? (স্বযত্তে চক্ষু হইতে হস্ত মোচন করিয়া ) 

কমল? ! তোমার এত অধকিঞ্চন কেন, তোমার কি ইচ্ছণ১ বে কপারখম 

অশমার অপমান অশ্রীস্থ ক'রে মাঁলতীকে বিবাঁছ করে, আমি ই 

করে বসে খীকৃব। কমলণ ! তুমি জীলেোঁক, তোমার বোধ নাই যে 

রাজার অপমাঁণন পঅজাার অপমান, প্রজার] এমন কাঁপুকৰষ রাজাকে 

রাঁজ্য দেবে কেন £ কমল? তুমি খেপেচ, মালতীকে উদ্ধার করে যদি 

রামলাালের সছিত বিবাহ ন'দিতে পারি ত আমাদের এ রাজ্য 

থাঁক] ছুঃনাধ্য | 

কমলব। আমি কি মেরেটির রাঁমলালের সছিত বিবাঁছ দিতে বারণ 

কচি, আপনি রুপাঁরাঁমের প্রাঁণদণ্ড করবেন কেন ; সেত মেয়েটিকে 

নিয়ে পালায়নি | 

হীর| সে পখুলায়নিত ভূতবু়্ীর মা নিয়ে পালিয়েছে, অবশ্য ভিতরে 

সড় ছিল । 

মল্লিকা । (যোঁড় করে) কুম!র ! যদি অনুমতি করেন ত আমি একটি 

কথা বলি। 

ইর11 কি বল। ৃ 

মল্লিকা । কুমার ! আপনকার যদি শুদ্ধ মালভীকে উদ্ধার কর্বীর মানস 

থাকে, ত আমায় সঙ্গে ক'রে লয়ে চলুন, ত ন॥ হয়ঃ আপনি 

এইখানে থেকে আমাকে অন্থমতি দিন, আমি নিশ্চর বল্্ছি যে 

আমি নিকদিগ্লে আস্ঠই মাঁলতীকে দেবীর নিকট পৌছিয়ে দিতে 

পার্ব, তীহুাণর কোন সন্দেহ নীই। ক্কপারাম যাবার সময় অন্দী- 

কার কর গেছে, যে বদি মালতী তর ছর্ধে খাকে ত আমি পেলেই 

তিনি আমার সছিত তাহাকে দেবীর নিকট পাঠিয়ে দিবেন । 

হীর+। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) এ বেশ কথা, কিন্ত যদি না! হর, ত আমার, 

দোষ ন।ই, কেমন কমলা এইত | 
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কমল | হয, যদি না দেয় তআপনকার বা ইস্ছ তাই করবেন, আন- 

এঁক প্রাণ নট করেন কেন। 

হীর। | [হাসিয়া ) আশচ্ছ1, তবে মলিকাকে শীষ্ব সাজিয়। আপ্তে ফল, 
আমরণ এখনই রওনা হব। তবে জমি আসি, মন্ত্িক? শীত্র এস, 

আমি দাড়াতে পাঁর্ব না| 

মন্ত্রিকা। কুমার ! আর একটি কথ অশছে ॥ আমি আপনকার সহিত 

যাঁচ্চি কেউ বেন টের পায় না| কেবল কোতোয়।ল মশ।রকে 

গোপনে বলে যাবেন, আমি তীর সঙ্গে যাঁব। 

হীর1| অ+চ্ছ" যা ইচ্ছী তাই ক'রে", কিন্ত দেখ আমার কোন বদনাম 

ন] হয়, এখন শীত্ব এস| 

মল্লিকা । আজ্ঞা, অমি এই চল্লাম, দিদি আশ্ন | 

কমল1| মল্লিক! (হস্ত ধরিয়1) তুই যদি নিকদ্দিপ্নে এই কাঁধ্যটি সমাধা 

করতে পারিস ত ফিরে এলে যা চাইবি আমি তাই তোঁকে দেব। 

মল্লিক।| তব দিদি আমি আগেই চাই, আমি নিশ্চয় পার্ুব জানি । 

কমল।| কিচীস বল? 

মল্লিক | দিদি ! মাঁলতীকে যেন রাঁমলাঁল কখন বিয়ে করতে ন পারে, 

এই আমার ভিক্ষ+1 এখন চলুন, দেরি হ'লে কুমার বিরক্ত হবেন। 

দেখবেন, ভুল্বেন না। 

কমল । আচ্ছা তুই একবার এনে দে, কে বিয়ে করে দেখি | 

( উভয়ের প্রস্থান । ) 



তৃতীয় অস্ক। 
-_-াশাীিপ০িপীাটা ৮ 

প্রথম গর্ভাঙ্ক | 

কপারখমের হুর্ী। 

কপারম ও মল্লিক] | 

কূপ; আমিত প্রাণ খাকৃতে পার্ব না, মনুষ্যের মান গেলে আর 

বাঁচিয়া সুখ কি! কুমার্ক বল্দবন যে আমি তার দান, তীর 

আজ্ঞা আমার শিরোঁধীর্ধ্য » কিন্তু এবিষয়ে তাকেই জিজ্ঞাস] 

কর্রেন, যে একার্ধ্য প্রাণ থাকৃতে কেউ পীরে কি ন। আমাকে রাঁমে 

মালেও মারে, রাঁবণে মাল্লেও মারে, তবে ক্ষত্রিয় সন্তান হ'য়ে এমন 

কাঁপুকষের মত ঘ্বণিত কাঁর্ষ্য করব কেন ? রামলাঁলের সঙ্গে মালতীর 

বিবাহ আমি প্রাণ থাঁকৃতি দিতে দিব ন11 

মল্লিক | রমলণীলের সঙ্গে বিবাছ না দিবাঁর উপায় ত অখপ্নকণর হস্তে 

রঃয়েছেঃ আপনি ক্বয়ৎ কেন মালতীকে বিবাহ ক'রে আমার হস্তে 

সমর্পণ ককন নখ, আমি এক্ষণেই একেবারেই রাজকুমারীর হস্তে সম- 

পণকরিগৌ। 

কপা| (জিহ্ব| কাঁটিয়) কি বলেন, আমি কি মাঁলতীকে বিবাহ 
করতে পারি ! | 

মল্লিক | তবে আপনকাঁর এ বিসম্বাদ মিটাবার ইচ্ছ1 নাই, তাই বলুন | 

বিবাহ করতে পারেন না, কি? 

রুপা । বিবাহ কর্ব কি, মালতী যে আমার সম্পর্কে ভশিনী হন। 

মল্লিকা । বলেন কি! আপনকাঁর ভগিনী ! তবে উপায় ! রাঁমলণল ত 
তবে মালভীকে বিবাহ করণে ! 

কূপ তাত আমি প্রাণ খাঁকৃতে দিব নল, আঁর মলতীও প্রাণ থাঁকৃতি। 

সম্মত হবে না| 
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মল্লিক! তাঁত আর আপনকীর কথায় রবে না, রাজকুমার দিলে কে 

রাখ বে। 

কপ 1 আমি যতক্ষণ বেঁচে অখছি ততক্ষণ ত নয়। 

মল্লিক| সে আর কতক্ষণ, শুদ্ধ অমর ফিরে যাবার অপেক্ষা বৈত নয় | 

কুপা। অসন্াঁয়ের সহায় জগদীশ ! 

মলিক 1 শুদ্ধ জরীদীশ্বরের উপর মাদার দিলে কি হাব, তাঁর অপেক্ষা 

আমি যা বলি যদি সম্মত হন তনয়] আপনি ম্লতীকে দিতে 

স্বীকৃত হ'ন, আমি এখন আপনকার সহিত বিবাহ ছ”য়ছে বগলে 

ল"য়ে যাঁব1 একবার রাঁজকুমাঁরীর নিকট পৌঁছিতে পালে আর 

কোঁন ভাঁবনা নাঁই। 

ক্ূপা। আমার সহিত বিবাঁহ হয়েছে ! এ কথা ত আমি মুখখেকে বার 

করতে পারব না| 

মল্লিকা! তবে আপনি নিতীণস্তই শুনবেন ন+| 

কপাঁ। আমি পারি কৈ। 

মল্লিকা । (ক্পাঁরাম-দত্ত অন্কুরী দেখাইয়1 ) এ অন্তুরী চেনেন? 

কূপণ| (দেখিয়া) ভু চিনি | * 
মল্লিক ] কি বগলে দিয়েছিলেন, মনে আছে ] 

কপা| হু, মনে আছে, প্রাণ চান্ত দিব | ৮ 
মল্লিক! । আমরা প্রীণ চাই নে, তুমি এইটিতে সম্মত হও | তা না হ'লে 

সব দিক্ নষ্ট হয়| এ 

রূপা | প্রণণই স্বীকার করেছি, প্রাণ নিন, ওটি পর্ব ন4। 

মলিক1। কি আপদ! তোমার মত একগ”য় মানুষ ত আমি কখন 

দেখি নি | তবে বাবু ভেখমাকে খুলে বলি, মাঁলতীকে যদি রামলণল 

বিয়ে ক'রে ত আমার প্রাণ খাকী1 ভার হবে $ তোমায় প্রাণ 

দিয়েছি, এখন অধমাঁর প্রাঁণ বাঁচীও | 

কপা। আর কৌন উপায় থাকে ত বলুন । আমি আমার মুখ থেকে 
, ভখিনীকে বিবাহ করেছি, এ কথ] সকলের সমক্ষে বল্তে পার্ব ন)। 

মল্লিকা | অধচ্ছণ, ভোমাঁয় না বল্তে হলেই ত হ'ল, আমি এখন বল্ব, 

তুমি তাঁতে কোঁন কথা কৈও ন1। এতে সম্মত হ"তে ত পারেন | 
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কপা। আমাকে নাঁযদি বল্তে হয় আর আপনকার প্রাণ বাঁচে তে। 

পারি। 

মল্লিক । পারেন তে।? 

কপা। | 

মল্লিকা । দেখ বেন যেন অন্যথা না হয়| 

কপা 1 না, অন্তথ। ছবে না। 

মলিকা11। তবে এখন অমি আমি । 

রূপা । আঁপনাঁকে একটি কখ। জিজ্ঞাস করুব, বল্বেন € 

মলিক। কি কথা! বলুন| 

কূপা। (কিঞ্চিৎ ভাঁবিয়) আশচ্ছণ, কীননে যে জ্ীলেখকটিকে দেখে 

ছিলাম তিনি কে ? অঁপনকীরদিখের সখী, না অখর কেউ ? 

মল্লিক! সেকি! আপনি কি তখন তা স্থির করতে পারেন নাই, 

আর একবাঁর স্পট দেখ লেন, তবুও কি জান্তে বাকী আছে? 

কপা। কৈ আর একবার কোথায় দেখ লীম ! 
মল্লিকা | কেন, তোমার শৃঙ্খল মুক্ত কে করলে, ভাল ক'রে বুঝি দেখনি | 
কূপা11 (চমকিয়ু!) রাজকুমারী ন। আমায় মুক্ত ক'রে দিলেন ? 

মল্লিকা | ভু তিনি | 

কুপ11 (শীহরিয়া,দীর্ঘ নঃশ্বীস ) তবে আপনি আক্গুন | 

1, 

দ্িতীয় গভ্ক। 

ছুর্গের'এক প্রাঙ্গন । 
মালতী আসীন] । 

মালতী । এইখাঁন দিয়ে মল্লিকীকে যেতে হবে, এইখণনে বলি, তা হুগলে 

দেখখ হবে | (একটি দ্বার উদঘাটন করিয়? এক আসনে উপবেশন 1) 

(মল্লিক ও কুমার হীরালণলের প্রবেশ । ) | 

হ্ীর| | ( মাঁলতীকে দেখিয়! ৮ম কির? স্বপ্প পিছাইয়া দণ্ডায়মান ) ব3ঃ! 
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কি সুন্দরী ! এই মাঁলভী? তবে ক্কপারাঁমের তত দেখব নাই, আমি 

পাইলেও সহজে ছাড়তে পার্তাঁম ন1। 

মলিক1| কৈ ( দেখির1) তাঁইত (হীরার প্রতি একদৃষ্টে চাছিয়!) অপ- 

নকার কি এত ল্ুন্দরী বোধ হচ্চে | * 

ছীর1। তোমার বুঝি সুন্দরী বোধ হচ্চে না! তেংমাঁর দেশষ নাই, 

এ স্্ীজাতীর দোষ, নিজ ভিন্ন কাঁকেও স্রন্দরী দেখে নব। 

মল্লিকা | কুমার! আমি তা বল্চি না, উনি অদ্ধিতীয় সুন্দরী তাঁর 

কৌন ভুল নেই | আমি বল্চতছিঃ যদি আঁপনকার চক্ষে এত লুন্দরী 

বোধ হয়েছে, তবে পরকে দিবেন কেন, আপনি লন না কেন ? 

হীর1| (জিহ্বা কাঁটিয়! দীর্ঘনিঃশ্বীস ) যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয় 

তবে ধর্ম কোথায় ! রাঁমলাঁলকে যে আমি বাকদত্ত হয়েছি। 

মল্লিক] । (হাসিয়।? ) তবে সত্য বল্চত কি, ও মেয়েটিকে আমি চিনি ন11 
(মালতী দেখিতে পাঁইয়! অবগুণন টাঁনিক" দ্বারের এক বাল 

ভেজাইয়1 দিয়) দণ্ডায়মান |) 

হীর1| মল্লিকে ! কে ও জিজ্ঞাসা কর্ ন15 দ্বার দেয় যে। 

মল্লিকী | কে গা? আপনি ? €(অগ্রনর হওন 9) রর 

হীরা | (মল্লিকার হস্ত ধরিয়! ) মল্লিকে ! তুমি যদি আর একবার মুখ 

দেখাতে পার ত, তুমি যা চাবে ভাই দিব | (ন্বুধত) ছুর্থী ককন 
মলতী যেন না হয 1) 

মল্লিক । আপনি কি খেপেচেন, ভদ্রলোকের মেয়ে মুখ দেখবেন কি 

বলে । আর ও দেখাবে কেন। 

হর | তোর পায়ে ধরি, মোলতী ভুই দ্বার কদ্ধ করণ' এঘে দোঁর দেয়। 

মল্লিকা । তবে আপনি একটু সরে দাড়ান, আমি দেখ চি। 

হীর11 আচ্ছা আচ্ছ) ! আমি দাড়াচি! (হারার প্রস্থখন |) 

মল্লিকা । (স্বগত ) ( দীর্ঘনিঃশ্বাস তাগ ) পরমেশর ককন তাই হক, 

ধাড়ের শক্র বাঁঘে মাকক। (দ্বারে হস্ত পিয়া খুলিয়।) আপনি কে? 

.. ক্কপারামের ভখিনী ? 

মালতী | ভু! আপনকার নাম কি মল্লিকা, আপনি কি দুতী হুঃয়ে 

এখানে এমেছেন £ 



৪০ হীরালাল। 

মল্লিক । হু” আমার নামি মল্লিক! ! (মৃছ্ম্বরে ) রাজকুমারী তোমাদের 

রক্ষার নিমিত্ত আমাকে পাঠিয়েছেন, অমি 1 বলি, শীত্র শুনুন, 
তা না শুনলে কোন প্রকারে রক্ষা নাইঃ অখপনাঁর নাঁমইত 

মালতী ? 

মালতী । ভু আমি আপনকাঁর সহিত দেখ] করুব বলে ছেতাঁয় 

ঈাডিয়ে রয়েছিলাম | 

মল্লিকা | কেন / আচ্ছা! মে কথ! এখন পরে হবে” এখন আমি যা! 

বলি শীত্ব শুন, আমি এক্ষণি এ আমার সঙ্গের লোকটিকে তোমার 

নিকট এনে তোমার নাম জিজ্ঞাস]! করলে প্রাণগেলেও মালতী বলো 

না], তা হ'লে সর্বনাশ হবেঃ কপারামের প্রাণ যাবে, আর 

তোমারও রামলীলকে বিবাহ কর তে হবে। 

মখলভী। (ভয়ে ) তবে আমি কি ব্ল্ৰ? 

মলিকা1। তুমিত ক্ূপারাঁমের সম্পর্কে ভগিনী? 

মালতী। হু | 

মল্লিক | তবে তাই বেল ন1| 

মালভী। আরকি নাম ব'ল্ব ! 

মল্লিকা । নাম নাঁম-খলে মাধবীলত1 3 (হীরার উকি মার ) এখন 
বাইরে আশস্বুন, (হস্ত ধরিয়? বাহিরে আনন 1) 

মালতী । আচ্ছা ! দেখ বেন আপনি আমাদের ভরন1। 

মল্লকা। (হীরার প্রতি) আপনি এদিকে আন, (হীরার প্রবেশ ) 

ইনি কপারামের ভখিনী, এঁর নাম মাধবীলত। ( মালতী প্রতি) 

আপনি একে একটিবার মুখ, দেখান, (হীরার প্রতি) আর 
আপনিও এঁকে বেশ ক'রে দেখে রাখুন 5 আপনি এক্ষণে এদের 

রক্ষাকর্ত1; যদি আঁপনকান সহিত সাক্ষাৎ করতে আবশ্যক হয় ত 

আপনি একে চিন্তে পাঁরুবেন। (মালতীর অবগ্ুগন উত্তোলন|) 

(হীরার প্রত হাপিয়।) আপনি বেশ ক'রে দেখলেন ত; ইহ'র 
পর দেখ লে ত চিন্তে পার্ুবন ? 

হীর1| ভুত পর্ব বৈ কি, কিন্তু একটিবার চাইলে ভাল হয় না 

একটিব1র চাঁইতে বলুন | 

২ 
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মল্লিকা | সত্যই ত; আপনি চোক বুদজ রয়েছেন ত| আমি দেখি নি; 

এ'র নিকট লঙ্জ করবেন ন1 ) ইনিই আঁপনকাঁরদিশগের সহায়ঃ এর 

সঙ্গে কথা কইতে হবে, লঙ্জ। কর্লে কর্ম চল্বে কেন, একে আপনার 

লোক বিবেচন] কণ্তে হবে, লজ্জা করে? না লজ্জ1 করো! না, চাও | 

হীর1| মল্লিকে ঠিক বলেছে; আপনি আমাকে পর ভাব্বেন না» 

আমি আপনারি লোক, আমাকে ক্বীপনকাঁর দাস জান্বেন। 

(মলিকার জিহ্বা কাটিয়া! হান্য, হীরা চক্ষু টিপিয়1) কেমন 
মল্লিকে ! অমি ও'র আপনারি লোক। 

মল্লিকা | কথাই ত, আপনি অনুগ্রহ ন1 করলে কে কর্বে। 

মালতী । (ভূতলে চাহিয়া!) আপনি এমন কথ] বল্বেন না?) আমা- 

দের এ বিপদ হ'তে উদ্ধার ক'রে দিন» আমর] আপনকাঁর চির- 

কাল দাস দৃসী হ'য়ে খাকৃব। (কর বৌঁড়ে) বলুন যে আমাদের 

এ বিপদ হ'তে উদ্ধার কর্বেন। 

মল্লিক | ( পশ্চাৎ হইতে ) ছেড় না, পা ধর্ গে, ছেড় নখ। 

হীর1| ন]| না, এমন কাঁজ কর্বেন না| 

মালতী | (হীরণর প্রতি বদন তুলিয়! দৃষ্টি) (স্বগত) কুমার ! (ত্র্ত 

বসিয়। পদ ধারণ করিতে গমন ) 7 প্রকাশ্যে, আপনি রক্ষণ ককন | 

হীর]| (ধরিয়1) ওঠ ওঠ, আঁমি কণবর্ব বৈ কি, তুমি এক তিলও সন্দেহ 

কর না| 

মালভী। আমি ত ছাড়ব না, আপনি আঁপনকার তরবার ছুয়ে 

বলুন | 
হীর1]| তরবাঁর কি, এই আমি স্ত্রীলোকের মন্তক ছুয়ে বল্ছি* (মস্তকে 

হস্তাঁপপণ ) আমি কপারাঁমকে রক্ষণ করব এখন উঠুন। 

মালতী | দেব! আপনি যেমন ন্ুখী 'কর্লেন, মণ ভবানী ককন, যেন 

€ 

আপনি তেম"ন চিরন্ুখী হন। 

মন্ত্রিক1| উনি যদি তোমাকে এত সুখী করলেন, তাঁর পরিবর্তে তুমি 

বুঝি ভবানীর উপর ভার দিয়ে কথায় সার্লে | 

মলতী। আমি ভুঃখিনী তাতে অবলা স্ত্রীজাতি, আমার কথা! বৈ আর 
[৬] 



৪২ হীরাঁলাল। 

কি আছে যে দিব ঃ আমার কি এমন ভাঁগ্য বে ওর এ খণ পরি- 

শোধ করতে পার্ব | 
হীর1| যদি এ খণ পরিশোধ কর্বার ইচ্ছণ? থাকে ত পরেন ? অনুমতি 

দেন ত আমি বলি। অখপনকার কাছে আমারও একটি চাঁবার 

আছে । (বসিয় কর ধারণ) তবে কি চাব? কৈ কোন উত্তর 

দিলেন নাযে !চাঁব না? 

মালতী । (হন্ড টানিয়! লইয়া] ) আমি এমন কথ বলি নে, ভবে আমি 

স্্রীলৌক, আমি আপনাকে দিতে পারি এমত কিছু চাবেন। 
মন্ত্রিকাঁ। (স্বশীত) ফাঁড়ের শক্র বাধে নিয়েছে । প্রেকাশ্টে) কুমার ! 

আপনি চাগন না। 

ইসর)। দিছি মল্লিকে, কুমার কে| 

মল্লিকা । (কর বোঁড়ে) কুমার! স্ত্রীলোকের সঙ্গে আর প্রবঞ্চন1 উচিত হয় ন। 
( অবগু্ন টাণনিয়1 মালভীর অন্প সরিস্ন] উপবেশন |) 

ইটরা| ওকি আপনি যে সরে বন্লেনঃ তবে কি আমায় দেবাঁর 

ইচ্ছণ নাই | | 

মল্লিকা । আপনি চ1”ন ন। কেন? ন1 দেবর ইচ্ছণ থাকলে এতক্ষণ উঠে 

যেতেন! 

ইর1| তবে আঁমি চাই। আমি তোমাকেই চাই। 

মর্লতী | কুমার । আমি আঁপনকাঁর দাসী, আমার সঙ্গে পরিহাস কি 

আপনকার শোভা পায়। 

হীরণ। (হস্ত পরিয়1) সেকি মাঁধবি ! তুমি পরিহাস মনে কর না 

আশমি সত্য বল্ছ্ি, আমি মনের সহিত ব্ল্ছি। 

( মাঁলতীর মেখনভাবৰে স্থিতি।) 

মল্িকী। (স্বগিত ) একেবীরে, পাকাপাকি করে ফেলি? অর ছাড় 

নয়। (প্রকাশ্যে ) কুমার ! জ্্রীলোকে ও বিষয়ে কৌন উত্তর দিতে 

পরে নী» অশপনি যদি অনুমতি করেন ত আমি কপণরণম বাঁবুক 

ডেকে অনি। 

হীর | মল্লিকে ! ভৌমখর বুনি আর দেরি সয়না । আগে মাধবী 
ভূঁ দিন, তাঁর পরে অন্ত বিবেচন1| 
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মল্লিক! | কুমার ! আমি তা বল্চি নে, কপারাম বাবু অনেকক্ষণ ধ'রে 

অপেক্ষা কর চেন । 

হীর1| অনেকক্ষণ ক'রছেন ত আর একটু করলে বড় অধিক কট 

হবে ন]। ; 
মল্লিক1। মালতী দিদি! এমন কপাল সকলের হয় না, একটিবার ভু 

দিলে যদি রাজরখণী ছওয়খ যায় ত আমি একবার ছেড়ে একশবার 

হু' দিতে পারি | একটিবার হু দ1ও ন। কেন, সব চুকে যাক। একটি- 

বার হু" দাঁও | 

মালতী । কিবল্ব। 

মল্লিকা । বল হু*| 

মালভা। ভু*। 

হীর11 (হন্ত ধরিয়1) অত্য ভু”, মনের সহিত হু*। 
মলিক1 কুমীর ! মনের দহিত কি ন"+ এই দেখুন নখ কেন ? (অবগ্ুন 

উত্তোলন) এতেও ষদি আপনি সন্তোষ না হন ত, বল্তে পারি না| 
(মালতীর অবণুন দেওন 1) 

হীর11| (হত্ত ধরিয়1) ও কি ত1 হবে, আমার জিনিস »আমি দেখে নি 
আশগে। 

মল্লিকা | কুমার ! যদি এখন অনুমতি হয় ত কপাব্রাম বাবুকে ডেকে 

আনি । অগ্যই বিবাহ হক | 

হীরা1| (হাসিয়।) আমার ইচ্ছণ তই । তবে কি না, লোকে নিন্দ! 
করবে | এর পর আমি বল্ব এখন | 

মল্লিক।| তবে মাঁল1 বদল ক*রে রাখুন, অশমি সাক্ষী রৈলাম। কুমার ! 

আমার ঘটকাঁলিটে থেন ভুল্বেন না| 
হীর1| তাঁর কি আঁর ভূল আছে,তুমি যাবে ভাই দেব] কি চাই বল 
মল্লিকা । কুমার ! যদ্দি সদয় হলেন, তবে এই ভিক্ষা! দিনঃ যে আমার 

আবশ্যক ছলে আমি চাব। 

হীর1| আচ্ছা তাই দেব। 

প্মল্লিক | কুসাঁর ! আমায় মাপ কর্বেন, আপনি রাঁজকার্ষো সর্ব্দ। 

ব্যাপৃত খাকেন, ভুল্বাঁর সম্ভব, স্মরণার্থ এ অস্গুরীটি দিন। 
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হীরখ | (হাঁসিয়। ) এই লও | (অস্গুরী প্রদান।) 

মল্লিকা | (লইয়1 ) কুমার ! তবে মাল। বদল ককন। (মাল বদল |) 

কুমার ! কপাঁরাম এই দিকে আস্ছেন, এখন ছেড়ে দিন (মালতীকে 

ধরিয়া অন্তরে) তোমার এ ও'ড়নাখানি শীত বদ্লীইয়। অন্ত রঙ্গের 
অধর একখানি ওড়আা পর থে। আর তোমায় ছেতাঁয় আনলে 

বেশ ক'রে মুখ ঢেকে; আমি যাইচ্ছে বলি না কেন, কোঁন কখ। 

কছিও না। 

মালতী | কেন কি হবে, আমায় আগে বল। 

মল্লিক | এ তো দৌধ, এর পরে শুন না কেন, রখজরাঁণী ক'রে দিলাম, 
তবুও বিশ্বাঁস হয় না। 

মালতী | আচ্ছা, আমি উড়না বলাই গে ( প্রস্থান 1) 
মল্লিক! | (্বেগিত) এত দূর অবধি ত স্মপথ হ'ল, কিন্ত যদি কুমীর টের 

পন তো। কি হবে। আশচ্ছ] ! একবার ব'লে দেখি ন1। (প্রকাশ্যে ) 

কুমার ! আপনি কি করলেন, ও মেয়েটি কে? মালভী ত নয়। 
হীর11| (চমকিয়1) কি বল্লে মালতী ! (মহা ক্রোধে) মললিকে ! তুমি জেনে 

একাজ ক'রেছ, তুমি স্ত্রীলোক অবধ্য, কিন্তু উপ্টা গাঁধ। ভুল ন1| 

মল্লিক । (সভয়ে স্বখীত ) তবেই সর্বনাশ ! পপ্রকান্টে) কুমার ! আমায় 
মাপ করবেন” আমি মাঁলতীকে চিনিনে | 

(কপারামের প্রবেশ |) 

রূপা | (নমস্কার করিয়া) কুমার ! আমি আপনকীর দাস; দাঁনকে 

বন্দী কর্বার জন্য এত কট লওয়1 আপনকার উপযুক্ত হয় নাই, 
আপনি আজ্ঞ। করলেই আমি আপনি হাঁজির হতাঁম। কুমাঁর ! এ 

সমস্তই অপনকার, তবে আমার বল! বাঁছল্য মাত্র আপনি রাখলে 

অখপনকাঁরই রৈল, নফ করলে আঁপনকাঁরি নফ হ'ল, আপনকার 
নিকট আমার মান অপমান কি! তবে লৌকে প্রাণ অপেক্ষ1 মানকে 

বড় দেখে, রামলীলও আপনকার প্রজা, আমিও আপনকার প্রজা 

যদি আমার মানহানি ক'রে তাঁর মান বদ্ধি করা যুক্তিসিদ্ধ হয় ত 

আপনি ককন। কিন্ত আমি ক্ষত্রিয়সন্তাঁন, আমার, অশ্রে মন্তক - ০ 

ল+য়ে পরে যেম করেন, আমার এই ভিক্ষ1। 



কপারামের ছুর্গ। ৪৫ 

হীর1| ক্পারাম ! তুমি যে সকল কাজ করেছু, ত৭ শুদ্ধ রামলণীলের 

বিপক্ষে হ'ত, তা হ'লে রাজবিচাঁরে যেমন হ'ত তেমনি হ'ত 

আঁমাঁর হত্তীর্পণের কোন কারণ খাকৃত না। কিন্তু তুমি বিলক্ষণ 

বুঝেছ যে এক্ষণে আমার মান লয়ে শ্টানাটানি, সুতরাং মালতীকে 

আমার হন্তে সমর্পণ ক'রে আমার মাঁনরক্ষ। কর ভোঁমার কর্তব্য, 

তুমি মালতীকে আমার হুন্তে দাও, তোমার মান আমার; ইহ 

অপেক্ষা আর কি বল্ব| 

কপা1 কুমার ! আমি অঁপনকাঁর বন্দী, অখ্পনকীর যাহ] ইচ্ছা তাই 
ককন। 

মলিকা | (ত্বণত) আর অধিক কথ? ভাল নয় । (প্রকাশ্তে ) কুমার ! 

অনুমতি হয় ত মাঁলভী দেবীকে আখন্তে বলি (এক জন প্রহরীর গুতি ) 

তুমি মালতী দেবীকে লয়ে এন | (হীরার প্রতি) কুমার ! এক্ষণে 

মালতীকে লয়ে আমাকে বাঁত্রা করতে অনুমতি করলেই সমস্ত চকে 

বায় । (রাঁমলালের প্রবেশ । ) (স্বগত ) সর্বনাশ এসে পড়ল যে! 

হীর]। এই বে রামলাল ! রামলাল ! কপারাম মাঁলতীকে আমার ভস্ভে 

অর্পণ কর চেন, অস্ত মলিকার অঙ্গে রাজা ন্তওপ্ুরে প্রেরণ কর? যাক, 

কি বল। পু 

রামলাল | কুমার ! তা অপেক্ষা আমর হস্তে সমর্পণে ত কোন দোষ 

হতে পারে নখ| আর সর্ব প্রকারে সুবিধা! হয়| 

হীরা | মন্দকি ! সেই ত সর্ধপ্রকারে স্ুবিধ1। (ত্বমগত ) কমল) আবার 

কি একটা বাধিয়ে বন্বে | 

মলিক1 | কুমার ! আপনি কুমারীর নিকট কি বলে আমাকে স্দগ 

ক'রে এনেছেন, বোধ হয় ভুলে গেছেন। একবারে তীর নিকট 

পাঠাবেন, আপনি স্বীকার করে এনছেন | 

হীরা । কৈ না, বরৎ কমল মাঁলতীর সঙ্গে রামলীলের বিবাহ দিতে 

বলেছেন । 

মলিক।। কুমার ! আশনি যদি এ কথা বলেন ত আমি আর কি বল্ব, 

, * তবে আমাকে একটি ভিক্ষ। দিবেন বলেছেন, আমাকে সেই ভিক্ষাঁটি 
দিন | 



৪৬  হীরাঁলাল। 

( অবগুঞনার্ত মালতীর প্রবেশ |) 

হীর1| কি আপদ, মেয়ের যা একবার ধরে, কার সবধ্য তা ছাড়ায়, 

এনিয়ে গিয়ে যে কি লাভ ত আমি দেখতে পাঁচ্চি না| তুমি 

নিয়ে গেলেই সন্ভষ হও ? ধনয়ে যাওঃ আপদ যাঁক। যাও নিয়ে বাও। 

মল্লিক | কুমার ! তবে বিদায় হুই | (মাঁলতীর হস্ত ধরিয়।) এস দিদি 

এম। 

রামলাল । কুমার ! 

হীর1| € পুষ্ঠে চাপড় মারিয়ণ ) কিছু ভয় নাই হে, কিছু ভয় নখই। ও 

তোমারি হবে| তবেসব দিক যদি বজায় খাকেত হানি কি। 

(ক্পাঁরামের প্রতি ) ক্পাঁরাঁম তবে তুমি শীত্র আমার শিবিরে এস| 

রশমলশীল | (শীঘ্র মল্লিকাঁর নিকট শিয1) (অন্তরালে ) মল্পিকে এর 

শোধ দেব 

মল্লিক! | সে গুড বাঁলী, মালতী কে শুন্বে ত এস। 

(রাঁমলাঁলের ও মালতীকে লইয়? মল্লিকার সঙ্গে প্রস্থশন | ) 
কূপ1| কুমার ! আপনি অশ্রসর হ'ন, আমি শীত্র আন্ছি। (প্রস্থান) 

(দড্রুতপদে রাঁমলালের প্রবেশ 1) 

রাম | কুমীর ! মব পগ্ড হ'ল সব পণ্ড ছ'লঃ আমাদের পরিশ্রম রথ হল । 

হীর4| কেন কি হয়েছে! 

বাম। কুমার ! কপাঁরম মালভীকে বিবাহ করেছে, কুমার ! এ অপমান 

আপনকাঁর, এ কলঙ্ক আপনকার | 

হীর1| কে বললে বিবাহ কঠরেছে? 

রাম। আজ্ঞ1 মল্্রিকা আমার বাছিরে নিয়ে খিয়ে বললে, তাই রাজ- 

কুমারীর নিকটে লয়ে যেতে এত জেদ | কুমার ! এ কলঙ্ক রাখবার 

স্থল নাই। 

হর1। তা ইত, এ কাজটি বড় গর্হিত ছয়েছেঃ যা হুক, যদি যথার্থই হয়ে 

থাঁকে ত কপারামের মাখা নিয়ে লাভ কি, তুমিত আর বিধব1 

বিবাহ করবে না; তবে আর লাভ কি” তা অপেক্ষা! তোমীকে 

একটি পরম সুন্দরী কন্য1 দেখে বিবাহ দিব, আর-_অখুর মাঁলতীর 

বাপের মমস্ত বিবয় দিব, কেমন ! এখন এস | 



রামলালের শিবির | ৪৭ 

রাঁম| কুমার ! এ অপমান যদি অধপনকীর সহ্য হয়ঃ আমি দাঁসকি 

বল্ব। ্ 

হীর11 (ম্বগৃত) তাঁইত কাঁজট? বড় শর্থিত করেছে, আঁমীকে উল্টে 

পখল্টে বেবাগে ফেল্ছে । প্রেকাশ্টে)'এখন, এস পরে দেখা যাবে | 

(প্রস্থান।) 

০ স্পা 

তৃতীয় গভাঙ্ক। 
রামলালের শিবির । 

রামলাল ও মলিক। 

রশম1 মল্লিক, আমি এই তরবধর স্পর্শ ক'রে দিব্য করছি যে, কুমার 

যদি আমাকে শুলে দেন, শীলে দেন, “ইটোয় বীট। উপরে কীট? 

দিয়ে পুঁতে ফেলেন, তখাঁপি অমি তোমাকে বিবাহ কর্ব ন11 ভুশি 

কপণরামের সঙ্গে মাঁলতীর বিবাহ দিয়ে ভাঁব্চ আমার হাত পা? 

বৌধেচ ঃ এত তা হয় নি” এ তোমার নিজের পাঁয়ে কুড়ল মার! 

হায়েছে। মালতীকে পেলে চাই কি তোমায় বিবাহ কর্তাঁম, 

আর এখন বল্্তে কিঃ আমি তাই স্থির করেছিলাম, কিন্ত এখন 

যদি আমাকে টুকুরে। টুকুরে| করে কেটে ফেলে তু তোমাকে বিবাহ 
কর্ৰ না| 

মল্লিকা । “তামার যদি একথণ মনে ছিল ত ত আগে আমায় বললে ন! 

কেন? ত1 হলে আমি এতে ত আর হাত দিতাম না, আমার ত আর 

তোমার ঘরণী হবার সাঁগ নেই, তবে আ'স্মঘতিনী ন। হ'তে হয় এই 

আমার আশ| আমার উভয়েই অঙ্কট, আত্মহত্যার নরক, ভ্রণ- 
হতায়ও নরক | রী 

রাম| এযদি জান ত আমার সঙ্গে লাগলে কেন] নরক থেকে বাচাতে 

তোমাকে কেউ পারে ন1) এক আমি পারি, তা তুশি সে পথে ঝট? 
দিয়েছ। আমি যদি একটি আঙ্গুল লড়লে তুমি উদ্ধার হও, তে তা 

সপ অবধি আমি নাঁড়ব নখ। আমার মুখের গ্রাস মালতীকে বঞ্চিত 
করেছ। 



৪৮, হীরালাল । 

মল্লিক1| (কিঞ্চিৎ ভীবিয়1) অচ্ছা ! আমি ধদি মালতীকে তোমায় 
দিয়ে দিঃ তা ছ?লে বিবাছ কর? 

রীম] ও কথায় কি আর আমি ভুলিঃ এখন সে কাল গেছে, এখন 

নিজের সামলাও গে। কাঁল কুমারকে খল্ৰ যে তোমার পেট 

হু'য়েছে। 

মলিক। আর কে করেছে বুঝি অমি বল্তি জানি নে। 

রাঁম | বগলে বলে), ওকথা কে শিশ্বা কর্ধে। অমি “না? বল্লেই চক 

যাঁবে তৌমার ত আর “নী বল্বার যে নাই, হাতে নাতে । (ভ্রকুটি 
করিয়া হস্ত নাড়ন।) 

মল্লিকা । রামলাল ! (পদতলে উপবেশন ) রামলাল ! তুমি আমার 
ধন্মরক্ষ1 কর | আমি তোঁমার নিকট আর কিছুই চাই নে | তোমার 

ঘরণী হবার আমার আশাও নাই, ইচ্ছ1৪ নাই, তবে বে এত 
কর্চি শুদ্ধ এই গর্ভন্থ সন্ভানটির জন্তে। রামলাল ! এটি ও লুদ্ধ 

আমার নয়, এট তোমারও সন্তান| 

রাম) কেমন ক'রে স্থির কর্ব, যে এক জনের সঙ্গে পারেঃ মেকি অন্ত 

আর এক জাশর সঙ্গে পারে না। 

মল্িক11 রামলাল ! সে বিষয় তুমি বেশ জান। ও কথাঁয় আমার আর 

রাগ হয় না,ভয়ও হয় নী; যে সমুদ্রে শুয়েছে' তার শিশিরে কি 

ভয়। রামলাল ! অমি এখন একটি কথ বলি শুন, আমার নিজের 

জান্য এমন কাঁজ করুতাঁম নী, তোমাকে পাবার জন্যেও করুতাঁম ন", 

তবে এই গর্ভস্থ শিশুটির জন্যে এ বিশ্বাসঘাতিনী হচ্চি| বাম 
লাল ! তুমি আমাকে বিবাঁছ' কর আমার এই কলঙ্ক দূর কর, 

আমি মালতীকে তোমাকে দিচ্ছ 3 

রাম। আহা]! শুনে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আমি গীণলে 

পড় লাম, উনি মাঁলতীকে আমায় দেবেন, মালতীকে পেয়ে আর 

লাভ, এট পাতবৈত নর) তাত আমি নিজেও পারি | বিবাঁহত 
আর ফেরে না| 

মল্লিক | কেন ফির্বে না? ফেংরঃ তুমি আমায় বিবখছ কর, মালতীস- 

অঙ্গে ভোমার বিবাছের কোন বাধা খাকৃবে না। 



রামলালের শিবির । ৪৯ 

রাঁম। মানে ! একি সাপের মন্তরঃ বিষ নেইতে1 বিষ নেই। একবার 

বিবাহ সম্পন্ন হলে বুঝি আবার ফেরে, কি বোকা বোঝাচ্ছেন | 

মল্লিকা | রামলাল ! মালতীর বিবাহ হয় নি। 

রাম। বিবাহ হয় নি! তবে সকলে যে বল্্ছে £ এ তোমার মিথ্যা কথ।। 

মল্লিক । মিথ)1 কথা নয় সত্যি কথা, এই তোমার গ। ছুঁয়ে বল্চি। 
মালতী নশ্বন্ধে কপারামের ভগিনী হয়। ভায়ের সঙ্গে কি বিবাহ্ছ 

হয়? 

রাম। বলকি, সত্য ! 

মল্লিক1। মাইরি, তোমার গীঁছুঁয়ে বল্চি, তুমি আমাকে এখনি বিবাহ 
কর, আমি তোমার বাটীতে নিয়ে গিয়ে বিবাহ দিচ্ছি, মালতী 

আমার জণন্য আম-বাধানে অপেক্ষা করুচে। আমি খেলেই 

বণ্চনা হয়। 

রাম। আন্দে কে কে আছে, কত লোক আছে? 

মলিক1 | বড় বিস্তর নেই, ছ জন। 

রাম | বটে, (গাঁত্রোণ্ধান |) 

মল্লিকা । (চমকিয়1) রামলাল ! কোখায় যাও ! 

রাঁম। এক ঘণ্টা বাঁদে বল্ব এখন, (স্কন্ধে হস্ত দিয়া) এখন এইখানে 

বসে থাক দেখি। (জনান্তিক )কে আছিন এদিকে আয়। 

মল্লিক | রামলাল ! তুমি মালতীকে ধত্তে যাস্ছ না! কি? রামলাল ! 

এমন কুপরামর্শ ক'র না, তোমার প্ীয়ে ধরি, এমন কাজ ক'র ন?, 

তুমি সবিশেষ জান না» কুমার টের পেলে তোমার মাথা রাখ্- 

বেন না | 
রামপাল । আপাতক ত আমর মাথা আমার আছে,এর পর দেখা যাবে। 

মল্লিক! 1 আচ্ছা ! তুমি কেমন ক'রে পার দেখ? যাবে, (উঠিতে চেফী1) 
ছেড়ে দাও আমি টেঁচাব। 

( এক জন দ্বারবানের প্রবেশ । ) 

রাম। (ওড়ন? দিয় মুখ চাপিয়।) একে একবারে তণমার বজীতে 

্ লুকিয়ে পৌছাঁও গে” কেহ যেন টের পায় ন।] 

( মলিকাকে লইয়া প্রস্থান |) 
| ৭ এ] 
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ছু'ড়'র যদি এ টানটি না থাকৃত ত কার সাধ্য আটে । আমার 

চোকে ত সাফ ধুল দিয়েছিল । বাহবা ! দেখে বিবাহ ক'ত্তে ইচ্ছ? 

যাচ্চে, বাঘের বাধিনী বোঠে-- 

(প্রস্থান 1) 

তৃতীয় গভাস্ক। 

সদানন্দের পাকথুচ | 

সদানন্দের খঞ্জনী বাঁজাইরা গীত, ও রামের 

রূটী ওস্তত করণ। 

নন্দ “ আরে আরে থেলত চারি ভাই। 
রাজ! দশরথ ঘরে নহবত বাজে । 

আউর ঘর ঘর বাঁজে বাতাই। 

আঙ্গিনাকে খেদত চারি ভাই । ৮ 

রমা | উন্ুনট1 যে নিবে যায়, জ্বলিয়ে দে ন1| 

রাম । আচ্ছা ! দি ( উন্নুনে ফুত্কার। । 

নন্দ। দেখিস বেটা! সে দিনের মত যদি ছুয়ে নট করে ফেলিম্ তে" 

তে'র মাখা! কুটে ডাল ক'রে নেৰ। (দ্বারে করাঁঘাঁত শব্দ ) কেও? 

(পুনঃ করাঘাত শব্দ) আরে কেও? রাম! দেখ তে! এমন সময় 
আবার কার মাথার টনক নস্ড়ালের। 

রাম । (দ্বার উদঘাটনশন্তর দর্শন করিয়। ) কে গণ বাদ !-- 

নদ | বাছণকি রে !-মেয়েমীনুষ নাকি ! (ত্রস্ত গাত্রো'্খান।) 

(যমুনার প্রবেশ |) 

যমন] | আমি যমুন? | 
নন্দ | জ্যাঃ যমুন1 ! দেখি, (নিকটে শিয়। দর্শন) তাই তো -যমুনাইতে]। 



সদানন্দের পাকগৃহ। | ৫১ 

আমীর কি স্মুপ্রভাত রাম? আসন নিয় আয়, আসন নিয়ে আয়, 

(ধক মীরিয়।) এত দিনে আমার ঘারে লক্ষী এলন | 
(রামার প্রস্থান ।) 

যনুন।। আমি আর ব'সব না। টা 

নন্দ। সেকি! এমন কখ। কি হয় ! ও রাঁম] কোথায় রে! আর ব্যাট! 

কিক:র! (গাত্রবস্ত্র লইয়। ঝাড়িয়া পাতন) বস বদ 

যমুনা । আমি আর ব'স্তে পরি নে। 

নন্দ। পা ধোয়া? ছয় নাই। ওরে রাম! ! জল জল। 

(আসন হস্তে রামার প্রবেশ।) 

(হস্ত হইতে আসব কাড়িয়! লইয়া! এক চড় মারিয়া] ) আরে আসন 

কে চ'য়, প। ধোবাঁর জল, পা] ধোৌবার জল, পা ধোবার জল আন | 

রঁম। আঙ্ছা এ যে জলের ঘটী রয়েছে 
নন্দ| তাই তে, (জলর ঘটী লইয়1) এস পা? ধুয়ে দি। 
রাম । (ঘটী ধরিয়1) আজ্ঞ! আমি দিচ্চি। 

নন্দ | ( মহাঁক্রোধে ) আরে মলে! ব্যাট?! তুই দিবি কিরে ! আমার 

লক্ষনী তুই প। ধুয়ে দিবি ! (হুল্ত উত্তোলন) 

( রম ঘটা ত্যাথ করিরও দূরে দগ্খায়র্মধীন |) 

যমুনা | (ঘটী ধরিয়া?) আও কি কর, পা ধোঁব কি, আমি যা বলি শোঁন। 

নন্দ| সেকিযমুনা!! যদি এ হতভাগ্রার গাছে অর্নুগ্রহ ক'রে এলে তে? 

পায়ের ধুলা দিয়ে যাবে না। 

যমুশ।। জল দিয়ে ধুলে কি আর ধুলো! খাকাবে, কাদ। হছ?য়ে যাবে যে। 

নন্দ। তাঁর ভয় কি,শুখিয়ে নেব। তানা হ'লে যদি পায়ের ধুলো 

" পায়ে করে নিয়ে যাও | 

মুনা | এখন সে কথ+ থাকুক, ঘরী, রেখ আমার সঙ্গে এস, দেবী 

ডাক্ক্চন। ৃ 

নন্দন। সে এখন যাব এখন তে আগ বন। 

(চাদরের উপর আসন পাঁতন 1) 

যদ্ুনা। (আসন সরাইয়! চাঁদর লইয়! নড়িয়া) এই নাও | শীমৃঞ্ির 

আমার সঙ্গ এস। 
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নন্দ! ( গীত্রবস্ত্র লইয়া!) এত ভাড়াতখড়ি কি, একটু কি আঁর বস্তে 

পার না| আহা! দীড়িয়েই ঘরের এত শোভ। হয়েছে, বদলে 

কেমন দেখায় একবার দেখব না| 

যমুন।। তাঁমাঁস। রেখে এখন শীগ্শির এস | দিদি রাখ কর্বেন। 

নন্দ। আঁটাঃ ! এখনি যেতে হবে? 

যমুনা | এখনি টব কি। 

নন্দ। (রা, প্র) তবে রাম ! শীগুশির রূটীগুল শেঁকে নে, (ষ, প্র) 
তুমি একটু বস; ডালটণ হ'ল ব'লে । ( উন্ুনে ফুৎকার |) 

যমুন1 | ডাঁল হবেকি। দিদি বল্লেন, যেমন দেখবি অম্নি ধ'রে 

নিয়ে আস্বি। 

নন্দ। কেন, এত তাড়াতাড়ি কেন, খেয়ে নিই না| 

যমুনা । খাবে কি! তীর ভারী কি দরকার পড়েছে, এখনি তো1মাকে 

কোঁথ৭ পাঠাবেন, তোমায় যেতে হবে। 

নন্দ| আ্যাঃ ! উপস্থিত অন্নটাছেড়ে যেতে কি আছে। 

যমুনা | তবে তুমি যাবে না। আমি বলি গে। 

নন্দ | আঃ! রাশ কর কেন, এই যাচ্চি যাচ্চি, তবে কি না, উপস্থিত 
রূটীগুল | 

যমুন1| এসে খেও এসে খেও। 

নন্দ | তাঁই বেশ, তই বেশ । তবে কোথা যেতে হবে জান। 

যমুন]। সহরের বার কৌথণ পাঠীবেন। 

নন্দ| সহরের বার ! তবেই তো 

যমুন)| তবেই তে] আবার কি? তুমি না যাও, আমায় খল, আমি 
তাঁকে বলি গেঃ এতক্ষণ তিনি কত রাশ কণচ্চেন | 

নন্দ| রাগ কর্ব্বেন কেন+ রাখী কর্ধেন কেন, এই যে আমি যাঁচ্চি। 
তবে কি না, উপস্থিত রূটীগুল--. 

যমুনা | এস খেওন কেন, তোমার তে! আর কেউ কেড়ে নেবে নণ| 
নন্দ | হ্য৭ই্য। ঠিক বলেছ, আজ ন] হয়, কীল সকালে খাঁব | (রণ প্র) 

রাম) ! বেশ করে শেঁকে রাখ, বেশ ক'রে শেঁকে রাখ |. 
যমুনা | রাঁখ বে এখন, রাখবে এখন, তুমি এন। 



পথিমধ্যে অস্ত্র উদ্য.ন। ৫৩ 
। 

নন্দ | হ্যা! হয)! এই যে যাচিচ, এই যে খাচ্ছি | 

রাঁম। আজ্ঞা আর ডালের ইড্ডিটে | 

যমুনখ | তৃই নামিয়ে রাখিস এখন | 

নন্দ। আ্যটাঃ ! ডালের ইাড়ী তাইতো, (ধমুনার হস্ত ধরিয়+) বোন! 

যদি না আনতে পারি, তুমি এসে নামিয়ে রেখ রাখ বে তো। 

যমুনা । রাখবো রাখবো? এখন এস । 

( হস্তে ধরিয়? টানিয়! লগ্ন 1) 

নন্দ | দেখিস রামী ! ছুস্যন, যয়ুনাকে ডেংক নাময়ে রাখিস। 

যমুন1| না) না, ছেিবে নখ, এস এস ( টানন |) 

নন্দ| আর রূটীঙল বেশ করে ঝেড়ে তুলে রাখিস! 

যমুনা1। এন না, রাখ বে এখন । 

নন্দ | আর দেখ ভুখানার বেশী খান্নে, খবরদীর ব্যাটা । 

যমুন।। আঃ! এস না। 

নন্দ। চল্ চল, দেখিস ব্যাট। খবরদার | (হস্ত টানিয়! প্রস্থান ।) 

পট-পরিবর্তন | 

চতুথ গভান্ক। 
পথিমধ্যে অত্র উদ্যান । 

নন্দলখল আত্বীন | 

নন্দ। হরিবোঁল হরি ! হটরিবোল হরি ! আমাদের মত লেকের বেঁচে 
স্থখ কি, আর ম'রেও বাঁ সুখ কি, বেঁচেও গাধার খাট্রনি, ম'রেও 

গাধার খাটুনিঃ জণগদীর্খর জানেন । (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ ) রাজ- 
কুমারী ডেকে বল্লেন, নন্দ ! তোঁমায় সংবাদ আনতে যেতে হবে| 

আমি বল্লাম ঘে আঁজ্ঞ। মা ! একট] ঘোঁড়| আজ্ঞা ক'রে দিন | __ 
তিনি বল্লেন “না? ঘোড়া চড়ে যাওয়া! হবে ন+, লোকে টের পাবে, 
তুমি চুপি চুপি শিয়ে সংবাদ আন খে | আমি বল্লাম, যে আজ্ঞ। 

স্পশমণ ! তবে জন কয়েক রক্ষক আজ্ঞা! ক'রে দিন | ডি নৈ বল্লেন, তাও 
হবে না, তোমাকে একুল) যেতে হবে। আমি বল্লাম, যে আজ্ঞ! 
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ম1! তবে কিছু আহারের অনুমতি ক'রে দিন, আন্তে যেতে অনেক 

রাত হবে । তিনি বল্লেন, খেলে তুমি চল্্তে পার্বে না। (সে কথা! 

বড় মিথ71 নয়) স্ুধ পেটে যাও, সংবাদ আন খে"আমি তোমায় এক 

মাস ধসে খাওয়াব | আমি বল্লাম, যে আজ্ঞা মা! তবে চল্লাম | 

এখন বাব। পা! (পদে চক্পটাঁষাঁত ) তোমায় বলি আমায় ছেলে 

বেলা হ'তে যত ' যে আজ্ঞা” বার করতে হয়েছে, ষদি সব একত্র 
কর+ যাঁয় তো বিন্ধ্যাচলের চেয়ে উচ্চ ছয় । বাব! তুমিছুই একটা “থে 

আজ্ঞ1বার করাতে এত কীতির ! বাঁবা! তুমি দেবীর কত ঘি দুধ মাখন 

আট] খেয়েছ, তীর কাজে একট] « যে আজ্ঞ! ৮ বার ক'রে ছন হন 

ক'রে চল দেখিন | যাবে না? আজ খেতে দেয়নি ? নেই দিলে বাঁব1 ! 

ফিরে এলে তে এক মাস ধরে বসে খাবে? এতেও মন উঠে ন1। 
ন4 বাব; তুমি বড় নীচ, তবে ফিরে চল, তোমার কপাণলে এক মাস 

খাওয়) নাই; আর তোমার কপালে স্ধু এত পথ ফিরে যাওয়া] 

অশছে। (বসিয়া! পদে হস্ত বুলাইয়! চাপড়) লক্ষমী আমার চল, এত 

আবাধের মত “না বলনা। গুকে! 

.. (ত্রস্ত উঠিয়] ক্ষান্ত লুকান |) 

(শীত গাইতে গাইতে গঙ্গারামের প্রবেশ ।) 

গঙ্গ। | রাম ন্দক্ষণ সীতা স্ন্দরী বৈঠে পঞ্চবটীকা বনমে ॥ 

কাঞ্চন মুগীরূপ ধরি নিশাচর ছলনে আই একক্ষণমে ॥ 
€(ময়নারামেকস প্রবেশ |) | 

ময়না | জয় জয়রামজর় জয়রাম! ও কে?কেও? কেও? 

গঙ্গা । কেষায়? 

ময়না । মানুষ । ৃ 

গঙ্গ।। তাতো দেখতে পাচ্ছি। 

ময়না । কৈ পীচ্চ ; মিছে কথা বাবা! ৰ 

গঙ্গা । আরে ম'ল, এক লাঠীতে মাথা ভেঙ্গে দেব, জান ন11 

ময়না। আমার হাতে বুঝি আর লাঠী নেই। আমি বুঝি আর ভাঙতে 

জাঁনিনে। 
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শীঙ্গ' । কেও ! ময়নারীম না কি। 

ময়না | চিন্তে পেরেছ, বেরাল দাদা ! 

গঙ্গ]| এত অন্ধকারে কি তোমায় সহজে চেনা যায়, মিশিয়ে আছ 

ঘে ভাই ! চিন্তে অনেক কাঠ খড় লাগে। 

ময়ন1| চোকে চিন্লে, না কানে চিন্লে। 

শা্গা1। কানে কানে। 

ময়না । তবে বে এতক্ষণ বড় দেখতে পাচ্ছি বলে ধাপ্পাবাজী 
ক'চ্ছিলে | (দাঁড়ি ধরিয়1) «স্বভাব দোৌঁব কি বংশীধাঁরি, ভুলতে 
পেরেও পাঁর না। * 

গঙ্গা । আচ্ছ1 ! ও কথণ রেখে, তুই এর মধ্যেই যে ফিরে থাঁচ্ছিস, কেন, 
কি হ*ল, বল দেখিন। 

মরন) | কিছু না, কিছু না । 

গাগা সেকি, লড়াই হয় নাই? 

ময়ন1| কিছু নাঃ কিছু ন1। 

গঙ্গা । লুটপাট ! 

ময়না । কিছু না, কিছু না, কিছু ন1| 

গগ1। তবেকি হ'ল! 

ময়ন1। কিছু না, সব ফাকি । 
গজ। সব ফাকি কি। 

ময়ন1| বাম়ুনের খোলাকাট। সার | 

গঙ্গা । বলিস কি! কপারাম লোড়লে না| 

মরন] 1 . কিছু না, কিছু না। 

গঙ্গা । আরে ম'লো, কিছু না তো সেই অধধি ক'চ্চিন, কিছু ন1 টানি | 
ময়না । শুন্বি| রী 

গঙ্গা । কি বল দেখিন। 

মরন] | প্রথমতঃ, কুমার যে রাগভরে এলেন, আঁমর1 আচলুমঃ এনসই 

লড়াই হবে। তা না হয়ে মলিক1 দূতী হঃয়ে গেল। এই প্রথম 

] কিছু নাঁ। | 

শাক্গা | তাঁর পর। 
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ময়যা। দ্বিতীয়তঃ, ক্ুপাঁরখম এমত কুলান্গ'র যে ক্ষত্রিয়ের ছেলে হ'য়ে 

অমনি অমনি মখলতীকে মল্লিকা'র সহিত রাঠজবাটীতে পাঠিয়ে দিলে । 

এই দ্বিতীয় কিছু ন1। 
গাগা | বলিস্কি! 

ময়না] | আর তৃতীয় হছ'চ্চে, আমাদের ভু"কাণে ফুকুতে এমনে লাভের 

মধ্যে £ কিছু না।” দাদ] সাধে কি এতগুল “ কিছু না” মুখখেকে 

বেরচ্ছে। 

শী্গা। বলিস কি ভাই ! আমার তো শুনে পেটের ভিতর হাত পা 

সেদিয়ে গেল, কোখণ আমি ছুটে আস্চি, মনে কচ্চি যে কতই 
ন+ লুটপাট হচ্চে । সব ফাকি । 

ময়ন।। সব ফাকি, সব ফাকি, এখন চল, ঘরে শিয়ে ঘুমুই গে, চল | 

গা্গ।। ( দীর্ঘনি€শ্বাম ফেলিয়! ) তাই চল ভাই ! আর হেখা খেকে কি 

হবে, «“ রাম লর্মমণ সীত ” (শীত গাইতে গীইতে প্রস্থান |) 

নন্দ। যাঁঃ! সব কাঁজ সার? হয়েছে, সংবাদ তে] পেয়েচি, দেবীকে 

শোঁনীই খগৌঁ? (নেপখ্যে মার ধর শব্দ |) (চমকিয়া) এ আবার কি! 

ডাকাতী নাকি ! কি সর্বনাশ ! এই দিকে আস্চে বে, কোথায় 

লুকাই, ( বক্ষান্তরলে লুকান । ) 

(দ্রুতবে মালতীর প্রবেশ |) 

মালতী । (সভঃয়) ওমা একি হ'ল, আমি কোথায় যাব, এই যে 

আমায় ধন্তে আজস্ছে। 

(দ্রুতবেখে রমলশলের প্রবেশ 1) 

রাম | মালতী ভয় কি, আমি আছি ভয় কিঃ এস আমার সঙ্গে এস। 

(হস্ত ধারণ |) 

মালতী । ( সভয়ে) তৌমার পীয়ে ধরি, আমায় ছেড়ে দাও, আমর 
কিছু বল না, আমার যা আছে সব খুলে দিচ্চি। 

রাঁম। সেকি মালতি ! তুমি আমায় চিন্তে পীচ্চ না, আমি যেরামলাণাল, 

অশমার সঙ্গেইতে ভোঁমর বিবাহ ছবে। এস আমার বাটীতে এস, 

তোমায় নিয়ে যাই ! হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ |) 

মালতী | ( চমকিয়1 তীক্ষ দৃষ্টি ) কে রামলাল ! হাঁত ছাড়, (সবলে হস্ত 
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ছণঁড়াঁন ) নরাঁধম পাপিষ্ঠ, তুই আমীর ছাঁত ধরেচিস, তোর সঙ্গে 
আমার বিবাহ হবে, কেনঃ আমার কি মর্বাঁর স্থান নাই, আমার 

কি হুকড়াঁর দড়ী যুট্বে না|_তোঁর আমার সমুখে এত বড় কথ! 

কইতে লজ্জা হচ্চে না, ভয় ছ'চ্চে না? আমার পিতার বিনা অপ- 

রাধে প্রাণ নিয়েছিম, তাঁর শোঁধ তেখকে আমি দেবই দেব | 

নন্দ। (জনান্তিকে ) এ কি, মালতী আর রাঁমলাঁল যে ! বটে, (পশ্চাঁ- 

ভাগে গমন 1) 

রাম। আহা কি মধুর বাক্য ! শুনে গা? জুড়িয়ে গেল, প্েয়সি ! দোষ 

ক'রে থাকি দণগ্ডবিধান কর। 

নন্দ | এই দণুবিধাঁন লও | ( ম্তকে দণ্ডাঁঘাঁত ও রাঁমলখলের পতন 1) 

মালতী । ওম1 এ কে! প্রস্থান |) 

নন্দ] (পুনর্বার আঘাত) এই নে, সে দিন কারাগারের শোধ, আর 

এই এর পর যা কত্তিস ভার শোধ, (দণ্ড উচ্চ করণ এবং অন্তরে 
কোঁলীহল শব্দ|) এ আবার কিঃ এই যে অনক বেট? এসে পণ্ল্ল, 

সর্বনাশ ! কি করি! এইবারে মাল্লে যে! (হাত পা ছড়াইয়! 
শয়ন |) রর 

ময়না! ও শঙ্গারীমের পুনঃ প্রবেশ | 

ময়ন11| ওরে ভাঁই ! এইখানে কি মীর মার শব্দ হ'চিচিল, গেল কোথা | 
গা11 এই যে ভাই ! একট পণড়ে র”য়েছে। 
ময়না | মরেছে। 

গঙ্গা | বল্্তে পারিনে | 

ময়না | মকক আর ন1 মকক, অজ্ঞান ত হ'য়ে আছে। কোমরটা হাত 
বুলিয়ে দেখ । 

শঙ্গা। ওরে ভাই ! একট? খেঁজে ভর! টক | 

ময়ন1| কেটে নে, কেটে নে, আদ] বখর] ভাই | 

গঙ্গা । (কাটিয়! লইয়। ) ওরে ভাই ! এ আর একট1| 
ময়না! বটে ত, শীগৃশির দেখ | (নিকটে শ্বিয়া1 কক্ষ হইতে গেঁজিয়। 
»* কাঁটিয়। লগন |) 

গঙ্গা । ওরে ভাই! কে আস্চে। (কটিবজ্ত্রে গেঁজিয় লুকান ) 
[৮] 
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( কেতোয়াল ও কএক জন প্রহরীর প্রবেশ |) 

কোঁতে। এই দিকে এসেছে বলে, দেখ দেখিন | (ময়ন1 ও গজাঁকে 

দেখিয়া )ও কেরে? 

ময়না । আজ্ঞা, আমরণ? ময়ন। আর শীঙ্গারাম | 

কোঁতো।। ও পড়ে কে রে, দেখ দেখিন* মরেছে নখ কি? 

প্রহরী । (নিকটে শির উত্তমরূপে দর্শন ও মস্তক উত্তোলন ) আঁজ্ঞ। 

মা, রামলাল বাবু! 

রশম | উ'$ উ”2 ! আমি কোথায়? 

কোঁতো। কেও রামলাল ! ধর ধর, তোঁল তেখল। 

রাম। ( চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়ণ, ) অমি কোঁখাঁয় ? মালতী কোথায় ? 

কোঁতে। তক তীর ত কোন সন্ধানি পাচ্চি না| 

রাম। (ত্রস্ত উঠিয়া! বলিয়! আগ্রহ সহ ) তোমর] ধর্তে পাঁরনিত। 

কোঁতো। ' দেখ তেই পেলেম না, তা ধগ্র্ব? 

রাম। তবেই সর্বনাশ হয়েছে । মরিকা কোধায় জাঁন £ 

কোতে?। অণজ্ঞ! তারও ত কোন জন্ধান পাচ্ছি না| 

রাম। দরজনবেই পাঁচ নী, তবেই ছঃয়েছে, ও সব এ ছুঁড়ীর ষড়যন্ত্র, 

ও ওরি ক'জ, আশমাকে ফাকি দেবার জন্য ওরি কাজ | 

কোঁতে|। আপনি বড় মন্দ কথ? বলেন নি, কএক দিন থেকে ও ছু'ড়ীকে 

কেমন কেমন বোধ হয়েছিল সে দিন আমাতে আর নন্দতে সচক্ষ 

প্রতীষে কপাঁরামকে অন্দরের বাণীন থেকে বার করে দিতে 

দেখেছি | 

রাম। বটে, তাবে অমি যা শুনেছিলাম তাই সত্য | 

কোঁতে1। আজ্ঞা, কি শুনেছিলেন। 

রাম। এখন দে কথা থশঁক,'অখমীয় ধরে কুমারের নিকটে নিয়ে চল, 

কূপারাম কেমন লোক তিনি শুনুন | (স্বমপত) এবারে যদি কপা- 

রামের মাখন) না নিতে পারি ত আমার হার । 

(উঠিয় এক জন প্রহরি-সহ প্রস্থান 1) 

১ম প্রহরী । আঁজ্ঞ।। নন্দও হেত পশ্ড়ে। ৰ ৭ 

কোতো। 1 কৈ, সে হেতায় কোণ্ধেকে এল। দেখ দেখ | 
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২য় প্র! (নাসিকীয় হত্ত দিয়া) আজ্ঞ।, নিঃশ্বাঁন পড়ছে না। 

কোতে | বলিম কিঃ ভাল কগর দেখ। 

২য় প্র/। আজ্ঞা কৈ না, নিইশ্বীস পড়ছে না। 

কোতো। আহা! সদাঁনন্দ লাল এত ক্লিনে তোমার আনন্দ ফুরাঁল, 

এমন একটি কাজ ছিল না, যে তাঁর ভিতর তোমার হাত থ।কৃত ন11 

এ কথা শুনুন কমল? দেবী কত হুঃখ করবেন, রাজপু-র এমন লেক 

নাই যে, এ সংবাদ পেলে ভুঃখ করুবে না। আহ! কমল দেবী সে 

দিন আমাকে বল্লেন যে, মল্লিকে ট1 বড় ছিপ্লে, যমুনার সঙ্গে 

নন্দের বিবাহ দেবেন । এই ভোমার বিবাঁছ হ'ল, আহ! দোবে গুণে 

একট লোঁক ছিল | কে আছিস মুখট। ঢেকে দে, যেন শেয়াল কুকুরে 

খায় না| লোক ডেকে এখন নিয়ে যাস, ঢু এক জনের কাজ নয়। 

( নন্দের বদমে বসন দির) সকলের প্রস্থান । ) 

গঙ্গ1। আঅবাই গেছে, এস ভাই, ভাগ ক'রে নি। 

ময়না । (উভয়ে বসির প্রথমে নন্দের শেঁজে খুলন) ওহে! একটি 
স্মপখরী, ৪টি এলাচ, একটি চুনের ডিপা, ছ্রডেল1 মিছরি, ছুটে লেবু, 

একট ঢে'পুযা। পরস। যে। 

শীঙ্গ।। আরে ম'ল, এ বেট। কে ছে, একটন পয়সা ! নে ভাই ভাগ নে, 
শীণগির নে (উভয়ে ভাগ করণ।) 

নন্দ| (চতুর্দিক অবলোকন করিয়। স্বণত) র'স শালার, ভ্রজন বৈত নয়, 

(উঠি! নিকটে শির) আর আমার ভাগ কৈ, (যষ্টির আঘাত।) 

গঙ্গা ও ময়না | থেছি বাবা! পলার্ত। (উভায়র প্রস্থান |) 

নন্দ1। আঃ! আঁচ্ছ। বেঁচে গেছি, রামলাল শাল! আমি পড়ে 

আছি টের পেলে কি রক্ষণ রাখ ত।| তবে মরে তবড় মন্দ কাজ 

করিনি-শাককে শাক এ কিসে মুঞ্লী।? অবধি ছ'ল। (গীজিয়। 

নাড়ন।| না মলেও কি কোঁতোয়াল সব ব'ল্ত-€দেবী কি সত্য 

সভ্যই এ কথ ব'লেছ্িলেম ; যখন কোতোৌয়াঁল বলেছে, তখন 

সত্য বটে, তার কোন ভুল নাই) তবেতম'রে বড় ভাঁল হয়েছে । 
'( পদে চ্ুপটাঘাত করিয়া ) চল বাঁব1 পাঁ! এখন তজোর পেয়েছ, 

চল বাঁব1 ! এখন বিয়ে কঃভ্তে চল। (প্রস্থান ) 
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পঞ্চম গভভাঙ্ক। 

শিবির। 

কুমার হীরখলল সিংহ ও কপারাম | 

হীর| কপীরণম ! এর অর্থ কি? তুমি বল্ছ যে তৌমর সহোদর) নাই। 

আমি যা স্বচক্ষে দেখলাম, তাঁ কি অর্ব্বেৰ মিথ্য11 মাধবী 

নানী কোন স্ত্রীলোক তোমার ছুর্ধে নাই। 

কপণ। কুমার ! আমার দুর্গে আমার বুদ্ধ! মাতা ঠীকুরাণী ও মালতী 

ভিন্ন অন্ত কোন ভ্ত্রীলৌক ছিল.ন) | তবে যদি আমীর মাতার কোঁন 

কিঙ্করীকে দেখে খাকেন। 

হীর| (স্বণ সহ) কি আশ্চর্য্য ! কিঙ্করী !-_ আমি কি এত কাঁও- 

জ্ঞনশূন্য যে আমার ভদ্রীভদ্র জ্ঞান ন'ই[ কপাঁরীম ! তোমার এ 

প্রবঞ্চনীর কারণ কি? তুমি ভেবেছ যে, তোমার সছোদরার প্রতি 

আমি কোন, অন্যায় আচরণ কর্ব | ইহ তুমি মনে স্থান দিও না, 

আমি তাঁকে আমীর সহধর্মিণী করবার ইচ্ছায় তোমাকে বল্চি। 

এতে তৌমার কি প্রতিবন্ধকতা থাকৃতে পারে ? 

কপা | €কর যোড়ে ) কুমার ! এতে কাঁর প্রতিবন্ধকত। খাঁকে, তবে 

আমার ত সহোদর! ভগিনী নাই, এই প্রতিবন্ধক | কুমার ! আমার 

বৌধ হঃচ্চেঃ কেউ অধপনাকে প্রবঞ্চন। ক'রে থাকবে | 

(এক জন দ্বারবাঁনের দ্রুতবেগে প্রবেশ 1) 

দ্বার | (কর যোড়ে) কুমার মল্লিক আর মাঁলতীকে এক দল দন্থ্যতে 

হরণ ক'রে লঃয়ে গেছে । রামলাল বাবু হত হ'য়েছেন। 

হীর1। রামলাল হত হ"য়েছে ! মালতীদের দস্্যতে হরণ ক'রেছে। 

কোথায় ? তোর) কি ক'চ্ছিলি? 

(রাঁমলালের প্রবেশ |) 

এই যে রামলাল ! কি হ'য়েছে| কোভোয়াল কোথায় 1.» 

রম | কুমার ! অর হবে কি, এ অধীনের সর্বনাশ হয়েছে, কেবল 
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পরাণ নিয়ে এসেছি, সেও দৈব আনুকূল্য |! কোভোঁয়াল মহাশয় 

যদি এসে পেঁছিতে ন1 পার্তেন ত কর্ম শেষ হয়ে যেত। 
হীর1| সেকি !ব্যাপণর কি, খুলে বল দেখিন। 

( কোঁতোয়ালের প্রবেশ $) 

রাম | কুমার ! যদি অনুমতি কর্লেন ত আমি সমস্ত গুকীশ কারে 

বল? কুমার ! মল্লিকাঁর সঙ্গে মাঁলতীকে পাঠাতে আমি এত বারণ 

করলাম, তথাপি আপনি শুনলেন ন।। কুমীর ! আমি মলিকার চক্ষিত্র 

বিশেষ রূপে জাঁনি+ সে আমার নিতান্ত শক্র। 

হু"র।! সেকি! তোমার সঙ্গে তার শক্রতার কারণ কি? 

রাঁম। কুমার ! যদি অপরাধ ক্ষম। করন ত বলি কুমার! কিছু দিন 

হুল, ওর লক্ষণ দেখে আমার বড় সন্দেহ হ"য়েছিল | 

ভরা) কি সন্দেছ। 

রাম । শার্ভের | 

হীর11 €(সারাঁষে লম্ফ দিয়! দীড়াইয়) ) রাঁমলশল ! জাবধণনে কখ। 

কৈও, এমাঁণ না কর্তি পাঁর্লে মাথা ষাঁবে | এ কথণ বড় আশ্চর্য্য ! 

এ রাজ্যে কার মাথার উপর মাথা, যে এমন ছুঃসাহনি কর্মে 

প্রবন্ত হবে [ রামলাল ! তোমার ভুল-এ তোমার সন্দেহ মাত্র--এ 

তোমার নিশ্চয় ভুল। 

রশম। কুমার ! মল্লিক যে গর্ভবতী তাহার কোন সন্দেহ নাই, অমি 

তাঁকে হাঁতে নাতে ধ'রেছিলম। সেই অবধি আমার যাঁতে অনিষ্ট 

হয়, সে এই চেফীয়েই ফির্চে। 

হটর1| বটে ! তবে এত দিন বলনি কেন? 

রাম। আজ্ঞা! হই কীরণে বলি নাই, প্রথমত, জ্্রীহত্যা! মহাপাপ 

দ্বিতীয়তঃ, মল্লিক আমায় শসাইয়েচ্ছিল, যদি আমি প্রকাশ করি তে 

সে আমার নামই করবে | 

হীরা| লেশকট। কে? 

রাঁম। কুমার ! সে সময়ে আমি স্পট দেখ তে পাই নাই, কিন্তু এখন 

৮ অখর কোন সন্দেহ নাই | বোঁধ হয়, দেব ! আপনিও এখন স্থির 
করতে পার্বেন, তা না ছ*লে এত চেফটণ কেন? 
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হীর1। এসব কাজে কেবল সন্দেহেই দণ্ডবিধাঁন করা উচিত নয়, 
একটি স্পন্ট সাঁক্ষী আবশ্যক | 

কোতো। কুমার ! যদি অনুমতি হয়ত নিবেদন করি, পরশ্ব অতি 

প্রভুযুষে আমি জ্বচক্ষে মন্থিকীকে অন্দরের উদ্ভাঁন হ'তে ক্পারামকে 

চুপি চুপি বার ক'রে দিতে দেখেছিলাম 

হীর1| বটে, তবে ত এ স্পষ্ট প্রমাণ হচ্চে, কে আছিস, মন্ত্রিকাঁকে 

হেথায় লয়ে আয়। 

রাম | আজ্ঞ। ! মলিক1 কোখীয়, সেইত মাঁলতীকে লয়ে পলায়ন কদরছেঃ 
তাঁকে এমত ভুক্র্ম হ'তে নিবারণ করতে চেষ্টা পাওয়াঁতেই ত 

আমার এ ছুর্দতি হয়েছে, কুমার ! সে মালতীকে লয়ে পলায়ন 

করেছে। | 

হীর1| মালতীকে লয়ে পলায়ন করেছে | বটে ! তার জানতেই আমখর 

সঙ্গে অন্বাঁর তাঁর এত আকিঞ্চন। রামলাল ! তুমিত তাদের 

পলায়ন কর্দত দেখেছ আচ্ছা! তাদের অঙ্গে কয় জন স্ত্রীলোক 
ছিল, মালতী, মল্লিক, অশর একটি ছিল কি না» বল্্তে পাঁর। 

রাঁম! (স্বগত) আর একটি আবার কে, বলে ফেলি ভু" | (প্রকাশ্তে ) 
আঁজ্ঞ। ভিল। 

হীর1। (কপ প্রতি ) তবে রে নরাধম ! এই ন] বল্ছিলি+ মালতী ভিন্ন 

আর কেউ নাই, কে আছিন,ববীধ | কোতোঁয়াল ! কাল প্রত্যুষে 

ওর মস্তকচ্ছেদ ক'রে আমাকে সংবাদ দিতে চীওঃ দেখ, অন্যথ? হয় 
৫ 

নব যেন। 

কপা। কুমার !-( বন্ধন ) 

হীরা! ভোষার মত পাঁপিষ্ঠ লোক যত শীত্র পৃথিবী হ'তে যায়ঃ 

ততই মঙ্গল | এস,এখন “কোথার নিয়ে পলাঁল+ তাঁর সন্ধান 

করি গে। 

(সকলের প্রস্থ্বন।) 



চতুর্থ অন্ক। 

রাজকুমারী কমলার গৃহ । 

কমল"! আশজীন] | 

কমলা । (পত্রপাঠ) * বিবহছ করিয়াছেন, আমি লইয়) যাঁইতেছি-” 

€( অজ্ঞতে যমুনার প্রবেশ |) 

(দ'্শশ্বাস ত্যাগ) কপীরাম ! কপারাম ! তুমি এত অন্ধ, এও 

জান্লে না থে আছি তোমায় কত ভালবানি, ভ্ত্রীলোকে কি কখন 

প্রাণ খাকৃতে মুখে ফুটতে পারে, আম! অপেক্ষণ কি মালতী তোমার 

মানশনীত হ'ল। 

যমুনা] | দিদি! ক্পারাম অন্ধ হক আর ন। হছ*ক* আমরণ তার 

অপেক্ষ1 যে অন্ধ তাঁর কৌন ভূল নেই | আমর1 এ কথার খাস্পও 
জান্মত পারি নি। 

কমলণ। চেমকিয়ণ ফিরিয়1) কেও যমুন। ! তুই কখন্ ঘরের ভিতর এলি । 

যমন! | (মৃদু হানিয়। ) অনেক ক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে রৈয়েছি | 

কমল | (সলজ্জ ভাবে ) সব শুনেচিন ? 

যমুন।| যদি আঁর কিছু বাকী খাঁকে ত বলুন | 

কমল) 1 বাকী আর কি আছে--শুনেচিন না শুন্তে অশছিস, এখন 

মল্লাকে ফিরে এসচে কি না, বল্তে পারিস ? কাল রাত্রেই আস্থার 
কথন ছিল, এখন পর্যন্ত তার দেখ? ল্গাই কেন। একবার বাইরে জে:ন 

আয় দেখিন, কি হয়েছে । দাঁদ1 ত ফিরে এসেছেন শুনেছি, তবে 
সে কেন আস্চে নাঃ জেনে আয় দেখিন | 

যমুনা । তাঁযাঁচ্চি দিদি ! কিন্ত দিদি ! আঁমাঁকে এর বিন্দ্র-বিসর্ঘ জানা- 

শ" লেন নী,কেন ? আমি কি এত অবিশ্বাসী, আর মল্লিকাকে দূতী ক'রে 
পাঠালেন । আমর উভয়েই দাসী | আমায় বলুন আর নাই বলুন, 
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তাতে ছঃখ নাই ; কিন্ত দিদি ! আমি তোঁমার নিকট কি অবিশ্বাসের 

কাঁজ করোছি, দিদি ! তোমা বৈ এ পৃথিবীতে আর আমার কে 

আছে ! ( চক্ষে অঞ্চল প্রদান 1) 

কমলা । (হস্ত ধরিয়া) যমুনা! তুই মিছে অভিমান ক'চ্চিন; মল্লিকে 

এর কিছুমাত্র জানে না আর সেই বাকি করে জান্বেঃ আমি 

নিজেই জান্তাঁম না| ওর জন্যে আমার কাল অবধি একেবারে 

আহার নিদ্রা তা হয়েছে, কিছুই ভাল লাগে না| কাল রাত্রে 

আর স্থির থাকৃতে পার্লীম না» নন্দকে ডেকে ফুপি চুপি পাঠিয়ে- 

ছিলাম; কৈ সেও তফিরে এল না। কেজানে কি ঘটে থাকবে, 

তা না হ'লে, এরা এতক্ষণ আজ্চে না কেন। যমুনা তুই শীগ্শির 

গিয়ে খবর নিয়ে আয় দেখিন | (গল ধরিয়1) যমুনণ ! তুই যখন 

জেনচিস, তখন তোকে বল্তে আমার আর লজ্জা কি, আমার 

প্রাঁণের ভিতর কেমন ক'চ্েঃ আমি ঘে তাকে এত ভালবামি ত1 

আমি জীন্তেম না। তাঁর অনেক শক্র, কিজীনি কি হ'ল । (চক্ষে 

জল নিঃনরণ। ) 

যমুন1। (চক্ষের জল মুছণইয়]) ভয় কি দিদি! আমি এখনি মব জেনে 

আজ্চি| 
কমল তবে তুই শীগুঙির যা । দেখিস, যেন শীগ্শির ফিরে আসিস? 

পথে কীকর অঙ্গে গপ্প টপ্প করিস নে; আমি তোর জন্তে হা 

পিত্যেশ ক'রে বসে থাকলাম, জানিস। 

যমুনা | সেকি দিদি! আমিযাৰ আর আস্ব। 

কমলএ| তবে তুই শীগৃণির য), খেল) ভ্যাঁগী) দেখিস, শীগৃতির অবজিস। 

(যমুনার প্রস্থান) 

(এক জন কিস্করীর প্রবেশ ।) 

কিং) দেবি! একটি মেয়ে মানুষ আপনার সঙ্গে দেখ! কাস্তে এসেছে, 
এখখনে নিয়ে আস্ৰ ? 

কমল1। কেরে! তুই চিনিস 

কিং। কৈ দিদি ! অমি ভাঁঁক কখন দেখিনি, কিন্ত দিদি ! বল্তেক্জি, 

মেয়েটি যে স্মন্দরী, কি বল্ব | 
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ফমল1| মল্লিকে সঙ্গে অর্বছেঃ নব একুল1, (স্বণত ) মালতী না কি। 

কিং1 একৃল। এমছেন | 

কমল11| আচ্ছা নিয়ে আঁয়। (কিস্করীর প্রস্থান) এত সকালে আমার 
সঙ্দে দেখা করতে কে আস্বে।  * 

(দ্রুতবেগে নন্দের প্রবেশ |) 

নন্দ| (ইাপাইতে হীপাইতে ) ম1 কৌথায় ! এই বে মাঁঃমা সর্বনাশ 

হ'ল,-আমাঁদের এত চেক বগা হ'ল ? কপাঁরামকে মশানে নিয়ে 
বংচ্চে। মা! আপনি বৈ ভীঁর কেউই সম্থাঁয় নাই ।.ম1 ! এই বাটি 

রক্ষা! ককন, আমি ওকে নিয়ে এদেশ ত্যাঁণ ক'রে পলাই। কেমলার 
মস্তকে হস্ত দিয়! উপবেশন ) ও কি সা! আপনি থে বস্লেন; মা! 

এখটি বার উঠুন ; এইবর বাঁচান, অর বস্বার সময নাই | 
কমল) (ত্রস্ত উঠিয়া অস্ডির ভাবে ) নন্দ! ঠিক বলেছ, ভর বস্বার 

সময় নাই ।-নন্দ ! যমুনা কোখায় ! দাঁদ। কৌখাঁয় ! এখন সব গেল 

কোথায় ! হার ! আমার সর্বনাশ হ'ল! হা বিধাতা! তোমার 

মনে কি এই ছিল, আমার কপালে কি এই লিখেছিলে ! দাদা! 

দাদা ! তোমার মনে কি এই ছিল ! 

(ড্ততবেণে যমুনার প্রবেশ | ) 

যমুন1| দেবি ! বর্বনাঁশ হ'ল, সর্বনাশ হ'ল ! এখন উপায় কি,ক্কপা- 
রাঁমকে মশীনে-- | 

কমল]11 ( গল] জড়ইয়। ) যমুনন কি হবে, যমুন। কি হবে, যমুনা তুই 

ছেড়ে এলি কেন, এতক্ষণে যে সর্বনাশ হ'ল। 

যমুন1| দেবি ! তাঁর ভয় নখই $ কোতোয়!লকে অমি ব'লে এসেছি, ষে 
আমি ফিরে ন" গেলে যেন কোঁন মতে কিছু ক'রে বসে না| আপনি 

কুমীরের নিকট যাঁ”ন, না? হয় মহুরাগুজর নিকট. চলুন । 

কমল1| €আগ্রহ সহ হস্ত ধরিয়।) তাই চল, তাই চল (খামিয়11) 

যমুনা! আমি কি বল্ব-আঁমি কেমন ক'রে বল্ব- যমুনা, আঁমাঁর 

কি হবে। (ক্রন্দন ) 

যমুনা । ভর কি দিদি! এখন কি লজ্জা! কল্পে চলে নন্দ ! তুমি কৌতে- 

রাঁল মহাশয়ের নিকট বাঁও, দেখ যেন আঁমি ন| ফিরে গেলে কিছু 

1 ৯ ] 
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করেন না । তাঁর কাঁটনে কানে বল, যদি কিছু হুর ততীার নিশ্চয় 

মাথ। ঘাবে | 
কমল1| যমন] তুইও যা, তুই পরাণ দিয়েও আমার প্রাণ রাখিস $ যহুন। 

আজ যদি বাচাতে পারিস ত তোকে আমার প্রাণ দিয়েও এ ধার 

শুধূতে পার্ব না| য) যা, শীগ্খির যা। নন্দ! তুমিও যাঁও, দেখ, 

যদি বশত পার ত তোমাকে রাজা! করে দেব। 

নন্দ। মা! তাঁর কে।ন কন্ুর হবে না, যতক্ষণ প্রাণ থাকবে, তত ক্ষণ 

দেখ ব| 

(মাঁলতীকে লইয়ী এক জন কিস্করীর প্রবেশ 1) 

কিন্করী | এই মা এসেছেন, (মা প্র) এই কমল? দেবী । 

নন্দ। এই যে মালতী দেবী, কেমন ক'রে এলেন, (ক প্র) দেবি! এই 

মালতী দেবী | 

কমল11 মালতী ! এই কি মালতী ? ( ছুটিয়1 ধাঁরণ ) বোন ! অর্ধনাশ 
হয়েছে, কপারামকে মশানে নিয়ে ঠেছে। (গলা ধরিয়া) হয় 

কি হ'ল! (ক্রন্দন ) 

মালতী | সেকি দেবি ! মশীনে নিয়ে গেছে, দেবি ! তবে কি হবে | 

দেবি! আপনি আমীদের আশা ভরম, অখপনি এর কোন ডপাকর 

ককন। (পদধাঁরণ) ( কমল] বনিয়? গল) ধরিয়। ক্রন্দন | ) 

নন্দ। ভয়কিভয় কিদেবি! আপনি এত অস্ছির হবেন না| মাঁলতা 

দেবী এসেছেন, ভালই হয়েছে | আপন ওকে নিয়ে একেব।রে 

মহণরঁজের নিকট যান; অপনকারদিশ্র দুজনের উপরেশধ কখ- 
নই এড়াতে পাঁরুবেন না| 

কমলখ। ঠিক বলেচ, এ বৈ আমাদের অর উপায় নাই | (ত্রস্ত মাল- 

তীর হস্ত ধরয়) উঠিরা ) এস বোন, এস, আর বিলম্ব করণ নয় ? 

যমুন।, নন্দ, তোমরাও শীত্র যাও, একটুও দেরি কর না (মণ ও) 
এস বোন, এস | (উভ-য়র প্রস্থান |) 

নন্দ। যমুনন ! চল বোন, চল, প্রাণ থাকৃতে ভাঁড়ব না) আঁম।র কোক্টীতে 
অপধাঁত লিখেছে, কেমন করে এড়াঁব, এস। ২ 

প্রস্থান ॥ ) 
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দ্বিতীয় গর্ভবস্ক। 

রাঁজবাটার গুহ । 

রাজ প্রতাপ মিংহ মাল! জপিতেচ্ছেন | 

(দ্রুভবেখে কমল? ও মালতীর প্রবেশ 1) 

কমল । বাবা! আপনি রক্ষ। ককন ! আপনি রক্ষণ ককন ! (পদধণরণ) 

মালতী | মহা রখজ ! অশনি রক্ষা ককন, রক্ষণ ককন। (পদতলে পতন) 

রাজ1| (ত্রস্ত ধরিয়া] । কি হ'য়েছে। কি হয়েছে ! 

কমল; বাঁধা! দাদ আম।র উপর রাগ ক'রে কপারামকে এক্ষণি 

মশীনে পাঠিয়েছেল | 

রাঁজা|। (ত্রস্ত উঠিয়।) সে কি! মশানে পাঠিয়েছে ! এ কথ কি হ'তে 
পারে ! 

কমল। আজ্ঞা! এতক্ষণে বুঝি শেষ হ'য়ে গেল । বাবা! আপনি 

বাঁচান, আপনি না বাঁচালে আর কে বাঁচাবে | 

রাঁজ। | বটে, কে আছিস রে-- 

(এক জন কিঙ্করের প্রবেশ 1) 

শীত্র কুমারকে হেত ডেকে নিয়ে আয়। 

কমল] | বাবা! মণানে নিয়ে গেছ, সেখানেও এক জন লোককে 

পাঠিয়ে দিন। 

রাজ] হুঁ» ঠিক_আঁর এক জনকে শীঘ্ব মশানে পাঠিয়ে দে, কোতো।- 

যালকে খিরে বলে যে কপারাম আর যে যে আছে, সকলকে হেত? 

সঙ্গে করে নিয়ে আনে । 

কিন্কর | যে আজ্ঞ!1 ! (কিস্করের প্রস্থান |) 

রাজ11| (পদ-সঞ্চারণ ) কি আপদ, ছেলে মানুষ কোঁন বোধ নাই ও 
রাগ ছল ভে। মাথা) কেটে ফ্যাল, (ক, প্র») বম মা, বম, 

»* (মা? প্র) এ কে £ যয়ুনা না _যমুন। তে নয় ! 

কমল।| বাঁব1! হনি মালতী, কপারামের স্ত্রী। 
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রাজা । আঃ! ককপাঁরামের স্ত্রী ! বস মণ, বস, ভয় কি মখ, কিছু ভর 

নাই। 

(কুমাঁর হীরখলখলের প্রবেশ 1) 

(হীপ্র) ওহে! তুমি নাকি 'কপারামকে মশানে দিয়েছ |. 

হীর1|। আজ্ঞা, হ্য1| 

রাজ | সেকি! এমন কাজ করতে আছে! সে একজন আমার 

প্রধখন অমাত্যের এ মাত্র পুত্র ঃ কি এমন দোষ করেছে ঘে, তাকে 

মশানে দিয়ে নির্বংশ কর্ছ। 

হীরখ| মহারাজ! প্রথমতঃ রাঁমদীনের প্রণণ সংহরর করেছে, তা 

আপনি অবগত আছেন | তাঁর পর মাঁলতীকে হরণ ক'রে আমার 

অপমান ক'রে বলপ্রবর্বক বিবৃহ করেছে 1 আমি সসৈম্ত যাব! মাত্র 

অত্যন্ত নত! সহকারে আঁমার শরণ লয়; মালতী ও ভাঁর ভখিনীকে 

মল্লিকার সঙ্গে কমলার নিকট পাঠাতে আমার হস্তে অপণ করেঃ 

আমি ভাবুল!ম অব সভ্য, অত্যন্ত সম্ভষ্ট হঃলাম|। এখন শুনি যে 

মল্লিক মালতী ও তীর ভগিনী, সকলে দেশ ত্যাগ ক'রে পলণচ্ছিল, 

রামলখল টের পাঁওয়াতে তাঁকে প্রায় প্রাণে নষ্ট করেছিল, 
ভাঁগযক্রমে কূপারীমকে আমি ছাড়ি নাই, তা ন! হুগলে সেও 

পলত। বিশেষতঃ আর যে একটি কাঁজ করেছে ত1 আপনকাঁর 

কণগোচর হব মাত্র আপনি ওর মস্তক ল'তে কালবিলশ্ব কর্- 

বেন না। | 

কমল11 (ত্বণত) দঁদ৭ টের পেয়েছেন ন। কি। 

হীর1| মহারাজ ! এতেও সে যদি দগুনীয় না হয়, তবে দণ্ডনীয় কিস 

ছবে, বল্তে পারি না| মহারাজের যাহ! ইচ্ছ! তাহাই কন, কিন্ত 

আমি এ অপমান সহ করতে পার্ব না । আমি চললাম, আমায় 

বিদায় দিন। 

(গমনোষ্ভোণ |) 

রাজী। খ্যাপণ আর কি! বস বস” এসব কাঁজকি রাগের কীজ, 

অশমিও এককাঁলে তোমার মত বালক ছিলাঁম, হুট বলতে লোঁকেল 

মাথা নিতে যেতাম | বাব ! ভোমাকে সার কখ। বলি । রেশষধপর 
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বশ হ'য়ে কখন লোকের মাথ। নিতে যেও ন1, শেষে অনেক মনস্তাঁপ 

পাবে, স্থির জেনে।। 

হীর।1| মহারাজ ! আমার রাশ দেখলেন কোথায় £ 

রাজা । বাব?! তৃমি ছেলে মাঁনুষঃ তৌমাধ্র যদি সে বোঁধ থাকবে তে? 

আমাকে বলতে হবে কেন। এখন স্থির হ'য়ে শুন দেখিন। তুমি 

বল্ছ যে রাঁমদীনকে মেরেছে |-ঘদি তাঁই হবে তো রাঁমদীন মর্- 

বার সময় তাঁর কন্ঠা মাঁলতীকে ক্পাঁরামের হুর্ঘ পাঠাবে কেন। 

আর মালতী জেনে শুনে তাঁকে বা বিবধহু করুতে সম্মত হবে, 

একি সম্ভব ? 

হীরণ| মহারাজ ! জোরের কাছে কি আছেঃ জোর ক'রে বিবাহ 

কর্তল কে রাখতে পারে। 

রাজ1। মিছে কখা | এই মালতী তোমার সমক্ষে রয়েছেন, তুমি ভীকে 

জিজ্ঞান। কর । 

হীর1| (বিস্মক়াপন্ন হুইয়)) ইনি মালতী ! 

র।/জা11 হু! ইনিই মালতী | অতএব তুমি যা সভ্য বলে দৃঢ় 
বিশ্বীন করেছিলে, তা মিথ্যা হ'তে পারে | মালতী থে পলায়ন 

কবেন নাই, তাঁও প্রত্যক্ষ দেখতে পাঁচ্চ। আর মনে কর, অর যে 

সকল অপরাধে তুমি কপারামের প্রাণ নষ্ট করতে চাঁচ্চ, মে সকল 

যদ্দি পরে এই প্রকার মিথ] সপ্রমাঁণ হয়, তা ছলে ক্ষি কপারাঁমের 

আবার প্রাণ দিতে পারবে । তখন কি করব বল দে।খন, তোমার 

মনস্তাপের কি শীমা থাকৃবে, এ অতুল শীশ্বর্ষেয কি তোমার মনঃ ছ্ির 
হবে? বাবা! আমি তোমায় আুপরামশ দিচিচ, কখন ভুল] নী, 

খা নিলে দিতে পার্বে ন1, এমন দ্রব্য, মন্দেছ স্থলে, কখন লইও 

ন! ত1 অপেক্ষা যাবজ্জীবন কাঁরাকচ্ধ ক'রে রেখো । 

(কোঁভোয়ালের প্রবেশ ও নম্র |) 
রাজ1| এই যে (কোৌঁ* প্রতি ) কপারাঁম কোঁখীক় £ 

কোতে!! আজ্ঞা! রাজসভায় রেখে এসেছি । 

রশজী | বেশ করেছ । এক্ষণে আমি প্রাতঃক্রিয়া সমাধ? ক'রে জয়ং 

এর বিচার করব, ইত্যবসরে তুমি সমস্ত তথ্য লবে, এর ভিতর যে 
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কএক জন লৌক আছে, তাঁদের সমস্তকে হাজির করে রীখবব, 

আর দেখ-( কোতোক়ীলকে ইর্দিত করিয়? প্রস্থান ।) 

( কোঁতো'য়ালের অনুসরণ ।) 

মালতী | (জনান্তিকে কমলখকে ) দেবি ! এই সময় কুমীরকে বলুন ন1| 
কমল) | যে রাগ ক'রেহেন, বালে আর কি হবে। 

মালতী । বলুন ন।, চেকটায় কি ন? হয় | 

কমল (নিকটে খিয়! ) দাদ! আপনি আমাঁর উপর রাগ ক'রেছেন। 

হীর1। (রাখতঃ ভাবে) কমল] ! তোমার দাদা কে? তুমি আমার 
সহোদর ভিনী, অন্য কেউ হ'লে আমি তাঁকে বুঝিয়ে নিভীম। 

তুমি আমর বিকদ্ধে এত কেন ঘে কর্ছ তা+তুমিই জান | তোমার 

যা হচ্ছ! তাই কর গে, কিন্ত নিশ্চয় জেনে1 যে তোমার আর দাদ! 

নেই। (ফিরিয়) দাঁড়ান।) 

মালতী | (খগীলদেশ হইতে হার লইয়| কমলার হস্তে দিয়1 কর্ণে কর্ণে) 

কুমারকে দিন | 

কমল11| (জনান্তিকে ) কেন এ কি হবে। 

মালতী | দিন না, এখন দেখতে পাখবেন। 

কমল)| কি ব'লে দেব। 

মালতী । আপনার হাঁর আপনি নিন | (অরিয়া দাড়ীন 1) 

কমল1 | দঁদ1! যদি আমার উপর এতই রাথ করেছেন, তৰে আঁপ- 

নার ছার আপনি ফিরিয়ে নিন। 

হীর1| (ফিরিয়া) কি হার ! 

কমল1 | এই নিন, (হার প্রদান |) 

হীর1| (হার গ্রহণ ও চমৃকান ) কমল! এ হার কোথ। পেলে ! সবাই 

কি তোমার নিকট পৌধদ্রেছেন। তবে মল্লিকা আর-আর-ক্পা- 
রামের সহোদর কোখাযর। (মাঁলভীর প্রতি দৃষ্টি মালতী কর্তৃক 
অবণ্ডষন উত্তোলন, পুঅর্্বার আচ্ছাদন, কুমার করুক ত্রস্ত অবগুন 

ধারণ ।) 

হীরা | মাধবি ! (মালতী হন্ত ছ্বাড়ীইয়ণ অবগ্»ন দেওন 1)  -, 

কমলা | “বিস্মিত হইয়1) ওকি ছি ছি দাদ বাবু; একি ! একি ! ছেড়ে 
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দিন, ছেড়ে দিন, আপনি পাগল হয়েছেন? পরের স্ত্রী, করেন কি ! 
ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, না হয় আমি সবাইকে ডাঁকি। 

হর | কার আ্ত্রাকমল1? এ বে মাধবী, ক্পারামের সঙ্ভোদর]। 

কমল | আমরি কি নেকী বোঝাচ্চেন £ ওক্ষপারাঁমের সহ্োদর)। আমি 

যেন কিছুই জাঁনিনে, ও যে মালতী, ক্কপারামের আ্ী। যারে নিয়ে 

এত হেদাম হচ্চে | ওমা! তাই এত হেঙ্গাম ! এত দিন ত1 আমি 

বুঝতে পারি নি। এই জন্যে দাঁদ। বাবুর ক্পীরামের উপর এভ 

রাগ ক্ূপারামের প্রাণ না নিলে আর এর শো যায় নখ ওম 
ছি ছি! তাই এত রাগ। 

(বদনে বসন দিয়! গীমানাদ্যোগ |) 

হীর1। (কমলার পথ আগলিয়া ) কমল]! করকি কর কি, আমার 

কথ? শুন | 

কমল11 কথ। আর শুনব কি দাদা! আমার সমক্ষে এই কাজ, আপনি 

লজ্জায় জলাঞলি দিয়েছেন, আমার সমক্ষে পরন্ত্রীর ধম্ম নফট 

ক'বের্বন, একটুও লজ্ভ! হয় না! এ খাবা আন্চেন, আমি তাকে সব 

বল্চি, এই জন্য রূপারামের উপর আপনার এত রাখ) 

হীরা) কৈ ! মহারাজ আন্চেন ? (ব্যঞা হইয়। ) কমলা! তুমি এর কিছু 

বলে। না» আ.ম ভোমাকে এখন অব বল্ধ | দেখ+ কিছু খলে। না। 

কমলা । এ আঁন্চেনঃ এ আমস্চেন | 

হার]| দেখ, কিছু বলো না। (হীরার এ্রস্থীন |) 
কমল | কেমন তাড়িয়েছি ।-বাবা ১ দাদার রকম দেখে আমার বুক 

কেঁপে উঠেছিলঃ আয় বোন, পলাই, আর হেতায় থাকা নয় | 

মালতী | ভয় পি, আপৃনি একটু দাড়ান না। 

কমল1 | (অধাক হইয়া) নেকি! « 

মালতী | আপনার দাদ ঘা? বল্লেন, তাঁই শত্যঃ কেবল মাঁধবীর 
বদলে মালভী হ'লেই ঠিক হু'ভ। 

কমল) 1 কি হ'ত! 

ম্যা্গতী। ক্পারামের ভণিনী মাধবী নয়, মালতী । 

কমল।1 তুমি কিক্বপারাঁমের ভগিনী? 
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মালতী । ভুঁ| 

কমল1| আর হার! 

মালতী | ও হার কুমার আপনি আমাঁকে দিয়েছিলেন | 
কমল1| কেন দিয়েছিলেন? 

মালতী । (হাসির! সলজ্জভাবে ) আমার হধর নিয়েছিলেন, তাঁর পরি- 

বর্তে দিয়েছিনিলন | 

কমল1। বটে! কবে? 

মালতী | কাল সন্ধ্যার সময়। 

কমলা | (হাসিয়।) বটে ! তখ আমি জাঁনিনে | আচ্ছ1, অথে দেখা 

শুন ছিল? 

মালতী | না. কাল রাত্রে দেখ | 

কমল ঘটক কে £ 

মালতী | মল্লিক | 

কমল1| সে ছুঁড়ী নর্ধঘটে আছে। আঁচ্ছণ, তবে ভুমি ক্পারামের 
স্ত্রী নও? 

মালতী | (হাঁপিয়।) বলেন কি, ভাঁই বোনে বিয়ে নাকি। 

কমলা | (খল! জড়াইয়! বদনে চন্বন ) তবে ভাই আমারই ভুল। তবে 

আর ভয় কি, এখন এস । দদ1 কেমন ই1 ক'রে চেকেছিলেন, আমার 
এখনও হাসি পাচ্ছে। 

(উভয়ের প্রস্থান |) 
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তৃতীয় গভক্ক। 

গক্জারাঁমের গৃহের প্রকোষ্ঠ ॥ 

গঙ্গা । (ন্বর্ণধলয় পিটির। সমান করিতে করিতে ) 

গীত । 

রঘুবর কি সন্দেশ কহো কপি; 
রাঘবকি মন্দেশ কহো। 

লঙ্কাঁপুরে এক বৈঠে নিশাচর, 
হুলকে সীতা হরি লিনুু রে। 
তাহা ভাবি লক্ষণ চিরদিন 
ব্যাকুল ভৈয়ি রঘুবীর হো ॥ 

(হাঁতুড়ী রাখিক্নী) রস) কেউ যদি শব শুন এসে পড়ে তো? 

কি বল্ব, (চিন্ত! করিয়া ) হ'রে ! হরে ! 

(নেপথ্যে কি বাঁবখ ! )- 

গঙ্গা! | (মুখভঙ্গি করিয়]) কি বাঁব1, তোর মাঁথ! বাবা» এ দিকে এস 

বাবা । আরে মল, এ দিকে আয় না, কি ক'চ্চিন 

(হরির প্রবেশ |) 

হরি | কি বাবা! ডাঁকৃচ কেন? 

গঙ্গ!। কি কচ্ছিলি বদর ? তোঁর হতে মাঁটী কেন? 
হরি। কৈ!কি!না! (বস্ত্রে হ্ত মুচন |) 

গঙ্গব | এ যে মাটী, কি ক'স্ছিলি? 

ছরি। আমি উঠোনে পুকুর কাট্ছিলুমণ 

গরঙ্গা। খুব কাজ ক'চ্ছিলে ) তোমার কপাঁলে মাঁটীকাঁটাই বিধাত 

লিখেচেন। এখন শীমুগির খিয়ে আমার সিদ্ধির তোব্ড়1 তুক্ড়ীটে 

নিয়ে আয় দেখিন। 

হন্রি। বাব! তোমার ছাতে ও কি, সোন৭? 
গঙ্গা | ও যা হ'ক নকেন; তুই শীধৃশির শিয়ে নিয়ে আস্গে যা । 

| ৯৭ ] 
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হরি | বাবা! আমীর বাল গেখড়িয়ে দেবে? 

গাঙ্গা। তোর মাথ)।? গৌডিয়ে দেবে, লক্গনীছাড়া ! যা বল্চি ততে 

কান নেই ; ওর বাল গৌটিয়ে দেবে ! “গীয়ের গন্ধে প্রাণ বশচে 
ন+, মাথার ফুলল'তেল।' যা, শীগৃশির নিয়ে অশস্থে য1। 

হরি। বাঁঃ! আমি তোমার সিদ্ধির তুব্ডী কৌঁথ। খুঁজব, মা তো ঘরে 
নেইঃ বাঁজারে গেছে | অমন ক'রে গালাগাল দিলে আমি মা এলে 

ব'লে দেব। 

খঙ্গ!। তোর মাঁথী কৰিব লক্ষমীছাড়খ ! আদ্র দিয়ে ছেলেটার মাঁথ। 

খেয়োচ, (চাদরে বলয় ঢাঁকিয়। গীত্রোত্থান। ) 

হরি | আমি মার কাছে যাই । (গমনোন্ভোগ। ) 

গঙ্গা । আর তার কাঁছে বেতে হবে ন৭, অযৃনিতেই অধঃপথে গেছ । 

এখন এইখানে ব'সে1। এত বড় ছেলে হ'ল যদি একট] কাজে লাগে। 

€ প্রস্থান |) 

হরি:| ( চতুর্দিক অবলেঁকন করিয়া চাদর উত্তোলন পুর্ব্বক বলয় গ্রহণ) 

খুব ভারী, মাকে ব'লে হ্গাছ? বালব গড়িয়ে নেবে? এখন | 

(গন্গারামের সিদ্ধির থলি লইয়। প্রবেশ |) 

গঙ্গ।। আরে মলে লঙ্গমীছাঁড়+ আবার গতে হাত দিয়েছিস ! 

(হরির ত্রস্ত বলয় ত্যাগ করিয়। সরিয়া প্রস্থানের উদ্যোগী) 

(বলয় গ্রহণ) নে এখন সিদ্ধি বাঁচ দেখিন | আবার চলি কোখায়। 

(দ্বারে করাঘাঁভ |) 

নেপখ্যে | গঙ্গারণম ! গর্জীরখম ! 
গঙ্গ!। (ত্রস্ত বলয় চীদরে লুকাইয়। নিদ্ধি ধোৌটন ও উচ্চৈঃস্বরে 

শীত । 

“ এ সব মুহুরী মোহরাঃ এ যমুনা । 
এ যমুন! মারী পুরে সবকো।-কাঁমনা। ॥৮ 

হরি | বাবা খুলে দেব? 

গঙ্গা! | নানা) ইদিকে সরে আশয়। বল বাঁবা.ছেতা নেই» বাহিতর, 

গেছো (গীত )-মুদুরী ইত্যাদি । 
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নেপখ্যে। ও গঙ্জারাম ও মুভরী মোহর ভায়।! ছেখর খুলে দাও | 
ছরি। বাবা ! ময়নাঁরাঁম, খুলে দেব । 

গঙ্গা | না না খুলিস নে, ইদিকে আয় । (শীত) 

নেপথ্যে | কেরে হরি! খুলদেরে বাকা! 

(হরির দ্বার উদঘাটন |) 

(ময়নারাীমের প্রবেশ 1) 

ময়ন1। (গর্গীর দাড়ী ধরিয়1) বলি ও মুহুরী মের ভীয়ণ, কখনে 

শীসে দিয়েছ | 

গঙ্গ)?| যাঁঃ যা! আর চীলণকী ভখল লাগে না, তোর ঘত ভালমান্সী 

বোঝা গেছে। 

ময়ন1| (চখদর তুলিয়1) জার তোমার ভাঁলমান্সী বুঝি এই | 

হা (ত্রন্ত হস্ত হইতে চীদর লয়! পিছনে রাখন ) বেশ বেশ তোর 

কি, যা সরে যা, পাজী | (ধাক্কা মারণ।) 

ময়ন। | বটে রে পাঁজী, আমায় ভাগ দিবি নে। 

গঙ্গা] কিসের ভাগ, তোর বাবার-ধে ভাঁগ দেব | পাঁজীর ঘরের 

পাঁজী। 

ময়ন1| পাজী পাঁজী করিসনে, মুখ সামলে কখা ক, এখনি কোঁতৌ- 

কালকে বলে তোকে শিখিয়ে দেব। 

হরি | বাঁব। দিনে, আমি মাঁকে ডেদক তানি গে | 

(পিছন ছইতে বলক্স লইয় প্রস্থান |) 

গঙ্গা | কোঁতোয়ালকে ব'ল্বি £ য! শণল, তের কৌতোয়!ল বাপকে 

ঝ্ল্শে যা । বেরেণ অখমর বাঁড়ী থেকে বেরে1| 

ময়ন)| বটে রে শাল! (উঠির়1 কটিবন্ধন |) 

গঙ্গা] আশয় শীল আয়-( উঠিয় কার্টবন্ধন |) 

(দ্রুত হরির পুনঃ প্রবেশ |) 

হরি | বাবা ! বাধ ! কোতোয়াঁল অখহেব এইদিক আচে | 

শী্গা1। (সনভঙয় ) আঃ কি রে, সত্যি ! ময়ন। এ তোর কীন্তি। 

ময়ন1।  সভয়ে) মাইরি ন1 ভাই। 

নেপথ্যে | শীঙ্গারাম ! গঙ্গারাম ! 
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গঙ্গা । এ রে! হঃরে হরে ! বলিস বাবা-বাঁব। বাঁড়ী নেই। 
ময়না | আমারও নাম করিসনে। 

(শীঙ্গ। ও ময়নার প্রস্থান । ) 

নেপখ্যে। কে অছ, দ্বোর ৌোলেো1।) 

(হরির দ্বার মোচন 1) 

(কোতোয়ল সদখনন্দ ও প্রহরিদ্ধয়ের প্রবেশ 1) 

কোতে1| (হরিকে ধরিয়া) তোর বাপ কৌঁখায় £ 

হরি! আমি জাঁনিনে। 

কোতো1| বটে, জানিসনে | কে আছিস, এর নীক কাঁন কেটে নেতে11 

€(প্রহরিদ্বয়ের অশ্সর হছওন 1) 

হরি| ( ভয়ে ক্রন্দন ) ও বাঁব1! আমায় মেরে ফেললে, দেখড়ে এস। 

কৌতো1। তবে রে পাঁজী ! তোর ন] বাঁপ নেই | (এ, প্র) খুজে দেখ 
তে! কোথা লুকিয়ে আছে ।। .. (প্রহরিদ্বয়ের প্রস্থান ।) 

নেপখ্যে | অত ঠেলাঠেলি ক'রিস কেন বাব, যাচ্ছি বাবা, টানিস 

কেন বাবা । 

€গন্দারাঁমকে লইয়+ প্রহরিদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ 1) 

গঙ্গ।। কোতোয়াঁল মহাশয় নমস্কার । (শশব্যন্তে) হরি! হরি! 

কৌতোয়াল মহাশয়কে মৌড়) এনে দে+ মৌড়।া এনে দে॥ 

(হরির প্রস্থান |) 

কোঁতে।| এখন মোঁড়1 রেখে কোথা ছিলি বল; আমাদের ডেকে 

ডেকে গল ফেটে খেল, হোস হয় নি। 

গন্গ।| (কর্ণে হস্ত দিয়1) আজ্ঞ।! আমি একটু কম শুভ্তে পাই, একটু 
ডেকে বলুন | 

নন্দ। এনিদ্ি ঘুটছিল কে?' 

শঙ্গা। আজ্ঞা] ! আজ্ঞ। ! আমি অন্দরে ছিলাম, ময়নীরীম সিদ্ধি ঘু'ট- 

ছিল| 

কোতো!। সেকোঁখায়? 

(ময়নার কর যোড়ে প্রবেশ |) | ্ 

ময়ন।। (কীপিতে কীপিতে ) আজ্ঞী ! আমি হেতাঁয়। 
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কোৌতে। আরে মণল, ছুব্যাট।ই রয়েছিস, আর আমদের টেচিয়ে 

গল ফেটে গেল! 

মন্দ | বাব! তোমার তো! চেচাঁন নয় ও বাঘের ডাক, আমাদের 

অবধি পিলে চো্তক বায় তে গরু] শারব লৌক। দাঁদ। তুমিত 

কম নও» মের দোশর | 

(হরির মোড় লইর? প্রবেশ 1) 

কোতো | অএহে নাছে! তুমি বোঝ ন!। 

নন্দ। একটু ক্ষান্ত পাও দাদ, তোমাকে দেখেই ওদের হাত পণ 

পেটের ভেতর ঢুকে থেছে। তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে ব'ঘেো, আমি 
জিজ্ঞাস! করি | 

কৌতে।। (হাসিয়া) আবচ্ছণ? তই কর ! € মোড়) গ্রহণ ) 

নন্দ| (খীঙ্গার প্রতি) আচ্ছ। ! হেতাঁর আয়, তোদের কিছু ভয় নেই, 
আমি যা বলি ভ। শোন। 

গঙ্গা। আজ্ঞ ! (নিকটে গমন |) 

নন্দ | কাল রাত্রে তোদের অন্দে পথে আনতে একটি স্্রীলোঁকের দেখ 

হয়, সে ভোঁদের রাঁজবাটী পৌছে দিতে বলে - , 

গঙ্গ| দোহাই কৌতোয়খল সীহেব ! অমি তাঁর কিছু জনি নে, ও 

ময়ন।? সব জানে | , 

মরন | আমি জানি ! দোহাই কোঁতোয়াঁল সাঁছেব, আমি কিছু জানি 

নে। এ খিয়ে ধরেছিল | সেটা পেৎনী। 

গীঙ্গু। আমি ধরেছিলুম ন। তুই ধ*রেছিলি, আমি আর কত বারণ 

কমুমঃ এত রাত্রে ধরিস্ নে ধরিস্ নেতা কি ও শোনে, দেহাই 

মশাই ! আপনার পণ? ছুঁয়ে বল্ছিঃ সেট] পেৎনী | 
কোতেো]। ওহে ! তোমার কর্ম নয়ঃ আমি মব কথা বার কণচ্চি। 

(প্রহরীর প্রতি) বাঁধ তে! শালাদের | 

নন্দ। নানা, একটু ঠাঁণ1 হও দাঁদা। (গীঙ্গাকে অন্তরে লইয়1) কাঁল 

রখত্রে কার হুতের বাল) খুললে নিয়েছিলি ঃ ঠিক কথ বল, তোর 

“ কেন ভক্ব নাই ; তা না হ'লে এখনি কো1তোয়খল মহাশয়কে বলে 

দেব। 
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গঙ্গা! | দোহাই মহাঁশয় ! এমন কথণ বলবেন না, আমি সব বল্চি | 

আশমি ছ1-পোঁষধা, আমায় মাল্লে কি হবে। 

নন্দ। আঁচ্ছণ, তুই য! যা জানিস, সব বল, উপ্টে তোঁকে এখন পুরম্ম্ার 

দেবো | তোর কিছু ভয় নধই। 

গজ7| আজ্ঞা, কৌন ভর তো। নাই | 

নন্দ | কিচ্ছু নাঁই, তুই বল। আয়, কোৌতোয়ালের নিকট বল। 

শীঙ্গা। আজ্ঞা আপনার কাছে বগলে হয় না। 

নন্দ। নানী আঁয়। (নিকটে লইয়া) কোঁতোপ্ষাল মহ্বাশয় শুনুন | 

(ময়নার প্রতি ) আর দেখ, তুই এই অবনরে দিদ্ধিট। তোঁয়ের কর 

ফেল | কেঁতৌঁয়াল মহাঁশয়কে আচ্ছ1 কর খাওয়1| 

ময়না | আজ্ঞা ! এখনি ক'রে দিচ্চি (ত্রস্ত সিদ্ধিঘোটন, খঘোঁটন? লইয়া 
সিদ্ধি ঘোটা।) 

কোতে! | আঃ ! যা কতে এসেছে] ভাই কর, ও আবার কেন। 
নন্দ | সিদ্ধিদত। গণেশ ! কোন কাষ্যরন্তে গণেশের অপমান কান্ত 

নাই। আর বিশেবতঃ এত কথ কায়ে গলাট? শুকিয়ে উঠেছে । 

আমি তে! আর নহর কৌতোঁয়শল নই, যে ঘুস দেবে। তুমি ঘুন 

মনে কর, থেও না| আজ ব্রহ্মার মন্দাস্মি ! 

কোঁতো | কেন হে, আমর? বুঝি ঘুম নি | 
নন্দ | কে বলে; তবে মান্ধাতার আমল অবধি একাল পর্যস্ত সন্ছর 

কোঁতোয়ালদের হাতপাঁত। রোগ আছে £ হাতে কিছু ভারী গোছ 

ন1 হ'লে রক্ষ1 খাঁকে না। 

কোঁতে| বল কি, সবাই কি করে ছে। 

নন্দ | সবাই ! এমন কথা কে বলে, কার মাথার উপর মাঁথণ, কিন্তু ভাঁই 
প্যায়দ1 ভীয়ীর] অবধি রেখদে বেকলে পাঁনের খিলিওলার ছুট 

খিলি বাঁচান ভাঁর। তোঁমর)? তে মাথায় খাঁক। 

কোতো!। আমাদের কুচ্ছ কণচ্চ, এক দিন বুঝে নেব। 

নন্দ! ( যোঁড় করে ) না দাদ! ও কথাটি বল ন1? বুকে বসে রোজ 

দাড়ী উপ্যড়েখ, আমি একটি কথ? বল্ব ন]। পু 
কোতে৭। তবে বুঝে স্ুজে কথ? কৈও, অজ কাল আইন বড় কড়াক্ষড | 
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নন্দ। তা আর বল্্তে হবে নাঃ তোমাদের পৌহাীবাঁর | এখন দাদ, 

যা কক এসেছ? কর) তোমাদের শালশ্রামের শৌওয়া! বসা 

বোঝা ভার, আমর উপর কটাক্ষ 1 আর কেন। আমি পিছনে 

শিযে দাঁড়াই, তোমর] শনির বাবর * (পিছনে গমন। ) 

কোঁতা। (হাসিয়া ) আচ্ছণ, তাই ভাল ! (গঙ্গার প্রতি ১ কাল রাত্রে 

তোর কি কি ঘটেছিল, বল। 

নন্দ। কিছু ভয় নাঁই, সব বল, আমি তোর জামিন | 

শী্গা। আজ্ঞী ! (নমস্কার) আজ্ঞ, কাল রাত্রে আমি অখর ময়ন)?, যখন 

আমি, তখন একটি ভ্রীলোঁক আমাদের বলে যে আমাকে রাঁজবাঁটিতে 

পৌছে দাও | তখ আমাতে আর ময়নাঁতে পরামর্শ ক'তে ক'ত সে 
কেমন ভয় পেলে, না] কি হ'ল, সরে গেল। 

কোতো?। তাঁর পর। 

হদ্দা1 | আজ্ঞা আজ্ঞা তাঁর পর- (মস্তক চুলকাঁন।) 

কোৌতো। আরে ম'লো, মাথা চুলকুন্ কিঃ ব'লে চল। 

গাগা। আজ্ঞী ! আমার কোন অপরণধ নাই। 

কোঁতি! নানা, বলে চল। 

হ্্1া॥ আজ্রা ! এই কমল দেবীর সহচরী মল্িকাকে 1 

কৌতো1। €চমকিয়। ) কাঁকে ? তব পর বলে চল, ব'লে চল ! 

গঙ্গা! আজ্ঞা ! মল্লিক] দেবীকে রামলাল বাবুর লেৰকের? মুখে কাপড় 
দিয়ে ধরে নিয়ে বাস্ছিল। 

কোতো?। (আগ্রহ সহ) বলিস কি, ঠিক দেখিচিন? তাঁর পর 
কোঁথ? নিয়ে গেছে জীনিস £ 

গঙ্গা আজ্ঞা ! জানি, রামলাল বাঁরুর বাড়ীতে নিয়ে থেছে। 

নন্দ | (€লল্ষ দিয়!) মাঁৰ্ লিয়া £বকুলজ্কুল তৃল্তে শিয়ে পেলুম কাঁনের 

মেশনী। বাঁজা ভাঁই তিনতাঁধিন1 ডাঁলভাতে ভাঁত চড়িয়ে দেনা ॥? 

শখলখকে এইবারে মেরেছি | এ সংবাদ কে জান্ত বাবা; কেঁচে। 

খুড়তে এক সাপ বের ক'রে ফেলেচ।  (হ্থত্য ) 

কোতো। আরে থম ছে, খাম, (খঙ্গাঁর প্রতি ) তুই ঠিক জাঁনিস| 

গদা1। আজ্ঞা! আমি স্বচক্ষে দেখে এসেচি। 
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কৌঁভে1| তবে আর বিলম্ব নয় । এস শ্রীণথির এস | (গাত্রোণ্ধান 1) 
নন্দ | চল চল (মরনার প্রতি ) শীগ্শির ছেঁকে নে, শীগ্শির ছেঁকে নে। 

কোঁতে। আর দিদ্ধি খেতে হবে না, এম এস (হস্ত ধরিয়। লগন |) 

নন্দ। আরে যাও দাঁদণ, উপস্থিত সিদ্ধি ফোলে যেতে আছে, অমি এই 

চে1ক'রে মেরে দি। 

কোৌতে!। আরে না হে, এস এস (টাঁনন 1) 

নন্দ। আহে সিদ্ধিটা খেয়ে নি। 

কোঁতে1| না না, বিলম্ব হবে, তুমি জাঁন না, সে বড় তৈয়েরী। 

(টাঁনিয়। লওন।) 

'নন্দ। তবে তৈয়ের করে রাখ, আমি যাবার সময় খাব, দেখিস। 

কেতো। আরে এস (লইয়! চলন |) 

নন্দ । চল চল--দেখিস বেটন, রাখিস, সব খাঁস নে। সেকলের প্রস্থান) 

খনরদীর | 

তৃতীয় গভস্কের ক্রোড় অন্ক। 
রাঁমলালের বাটার এক গৃহ । 

খট্টাঁঙ্গে মল্লিকা অচেতন, এক জন কিন্করী নিকটে বসিয়। 

বাজন করিতেছে । 

(জ্রঃতবেশে রামলখলের প্রবেশ 1) 

রাঁম। কৈ এখনও জ্ঞান হয় নই, তবেই ত সর্বনাশ । 

কিন্ক। আজ্ঞা কৈ, এখনও ত হয় নাই। 

রাম । তবে তোর মাথা এতক্ষণ কি কচ্চিলি | একট দীতকপাঁটী আর 

ভাংতে পারিন নি। শুধুই বনে ব'সে ঘুমুচ্চিন। 

কি্করী। আজ্ঞা! আমার দেব কি, আমি ত সেই অবধি চেষ্ট1ক'চ্চি। 

রাম। তোর মাথ। ক'চ্চিস | ওঠ এখন বেরেখ তোঁর আর চে? কত্ত 

হবে না| 

কিৎ| ও মা! আমার দোষ কি! 
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বখম | আরে মলো, আবার কথণ কাটাতে লাগলে যে; যাঃ, বেরেণ, 
(ধাক্কা মারির বাঁছির করণ ও অর্গল বন্ধ করণ) তাইতে। এক্ষণে 

উপায় কি-(পদসঞ্চারণ) এক শত ন্বর্ণমুদ্র/-ঘে মল্লিকার সংবাদ 
আন্ত পার্বেঃ তাকে এক শত স্বন্বমুদ্রা পুরস্কার দেওয়? হবে, 

কোতোঁয়াল এই চেড়র! দিচ্ছে] এক শত স্বর্ণযুদ্র4 অনেক টাক, 
আমার দাসেরাকি এ লৌভ স্বরণ করতে পারবে ঃ ছুই এক জন 

ছলে হ'ত, আমি তাঁর অধিক দিয়ে ক্ষান্ত রাখতে পীর্তাঁম, প্রায় 

সকলেই জানে | কি উপায়! পলখনই শ্রেয়ঃ, “যঃ পলা ক্নন্তি সজীবতি” 
তবে আর দেরী কেন--ও কিসের শব্দ ! (ত্রস্ত উঠিম] দ্বার উদ্ঘখটন 

করিয়। বাহিরে দর্শন ) কৈ কিছু নয়, (পুনবর্ধার দ্বার কদ্ধ করণ) 
আর দেরী নয়, কিজাঁনি কি হয, (কক্ষ হইতে চাবী বাহির করিয়া 

সিন্দুকে চাবী দেওন ) আরে ম”ল বেকল হুল নাকি ঠ (বলপূর্ব্ব ক 

ঘোরাইর1 টাঁনন ও চাঁবী ভাঙ্গিয়! ভূতলে পতন) একি হ'ল 
(চাবি দেখিয়1) দেখ দেখ+ কোন্ চাঁবি দিচিচ ! (পুনর্ধধর চাবি 

লইয়1 সিন্দুক খোঁলন, এবং সকল ভূষণ দুরে নিক্ষেপ করিয়! মুদ্রার 

খোঁলে লইয়1 কক্ষে বন্ধন ) এই থাকৃলেই সব রৈল, বেহির্দেশে শৃঙ্খল 

কদ্ধ শব্দ ) ও কি ! শিকৃলি দিলে নাকি ! ত্রেস্ত অর্থল খুলির। টানন) 

সর্বনাশ ! এই বে শিকলি দিয়েছে, নিজের ফাঁদে নিজে পড় 
লম_-( দ্বারে আঘাত করিয়া) কেও কেও! লক্ষমণ ! লক্ষণ ! 
খীণেশ ! গণেশ ! এ যে কথা ক'চ্চে-জগনাথ! জগনন।খ ! দ্বার খুলে 

দে! তোকে রাজা! ক'রে দেবঃ এমন বিশ্বাসঘাতকতা! করিস নে, 

আমার বা] আছে তোদের সর্ব দেব, আমায় ছেড়ে দে | দিবিনে, 

শালার ব্যাট! শালার] রন, আমি একবার যদি বার হ'তে প্রি 

তো! তোদের বাল-বাচ্ছা একথাত কর্ধো! (দ্বার ধরিয়া সবলে 

টানন, হাত ফন্কাইয়। পতন 1) 

মল্লিকা । (চমকিয়! খট্টাঁন্গে উঠিয়। উপবেশন ) রামলখল ! রামলল ! 

রাম। এই বেজ্ঞান হয়েছে, ( ছুটিয়! পদ ধারণ ) মল্লিকে ! তুমি আমায় 
» রক্ষা! কর, তুমি বৈ আর আমার কেউ নাই । মন্ত্িকে ! তুমি য! 

বল্্বে তাই কর্ব, মন্ত্রিকে ! তুমি আমার বাঁচাও | 

|] ৯১ ] 
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মল্লিকা । (আশ্তর্ধ্যান্বিত হইয়1) কি হ+য়েছে, কি হয়েছে, আমার পা 

ছাড়। 

রাম। মল্লিকে ! আমায় বাঁচ1, আমার প্রাণ তোর হাতে । আমীয় 

ধনে এসেছে | তোমার কথায় আমার মরণ বাচন। 

মল্লিকা । কে ধ'ত্তে এসেছে ? 

রাম। কৌতোয়ল আর কপারাম। 

মলিক1| কোৌখায় ? কোথায়? 

রাম॥। এই ঘরের বাইরে। 

মল্লিক 1 বটে ! তবে এই রক্ষা কচি] (চীৎকার করিয়া!) দ্ৌঁহাই 

মহারাজের, দেঁধছণই আমায় খুন করে, ভোঁমরণ? দ্র ভেঙ্গে এস। 

রাম। (বদনে হস্ত দিয়1) মল্লিকে ! মল্লিকে ! চুপ কর চুপ কর, তুই 

আমার প্রাণ নিস্নে | 

মল্লিকা । (হস্ত ছাঁড়াইয়) ) নেব ন। ত কি, তোমার যদি দশট। প্রণণ 

থাকে ভে দশটাই নিলে আমার এর শোধ যাবে নখ। 

(দ্বার ভাঙ্গিয়। দ্বারবানদের প্রবেশ 1) 

প্রহরিচয় | মার মার | 

রামলাল ॥। (অসি নিক্ষোসিত করিয়া?) খবরদার, যে এগৌোবে তাঁর 

মাথা নেব! 

কোঁতো1 | খবরদখর রখমলাল ! তরবাঁর ফেল ; অমনি অমনি বন্দী হও, 

তখ নৈলে মাথ! নেব | 

রশম1 €মুখভন্দি করিয়া!) অমনি অমনি বন্দী হব কেন, তৌঁমর৭ 

শৃলে দিয়ে মজা। দেখবে * ক্ষত্রিয়ের ছেলে লড়ে মরি, শুলে যাৰ 
কেন? আয় ! যার ইচ্ছ? এগিয়ে আয় ! কিন্তু বল্চি, প্রীণের যার 

আশ আছে, সে যেন এগোয় না! 

মল্লিক1। ওকি ! ওকি ! (পিছন হইতে অসি সহ হস্ত ধাঁরণ। রাম- 

লখলের মল্লিকীঁকে বলে দুরে নিক্ষেপ ও একেবারে সকলকে পিছ ইয়', 

কোতেধয়ণল সু যুদ্ধ। মল্লিকা পুনর্ধখর পিছন হইতে অশজিয়1 হত্ত 

ধারণ । এই অবসরে কোতোয়ালের খা ধাত।| রামলালের পতন: ) 

মল্লিকা | (রামের উপরে পতন) ওগো! তোমরখ আর মের নাঃ 
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কোতোয়াল ! তোমার পীঁয়ে ধরি, একেবারে প্রীণে মের না,ও কিছু 
করে নি, ও আমাকে হেতাঁয় আনেনি, আমি নিজে এসেছি । 

ওগো! কআ্ীহতা! কর ন ওখে! আমার সর্ধনাশ কর না| 

কোঁতোয়ীল ! ওকে ছেড়ে দাও; কৌতোয়খল ! তুমি রক্ষ। কর। 

রামলাল একটিবার কথা কও» তুমি 1 বল্ৰে আমি তাই ক'র্ব, 

তুমি উঠ (উঠাইতে চে 1) 
রাম। কেও মলিকে। (হস্তে জোর দিয়া উঠিয়া বসিয়1) হুশ্গারিণী 

পাঁপীয়সি ! এখন তোমার রাঁক্ষসী মায় দেখাতে এলে » এক ঘণ্টা 
আশে দেখাতে পার নি, (ত্রস্ত অস্ত্র লইর় মল্লিকীকে আঘাত ) এই 

এর শোধ নে, খান্কী-- (পতন ) 

মল্লিক । বাব। ! (পতন ) 

কোৌতে!। ইহ1ই1ধর ধর। 

প্রহরী | (মলিকাঁকে ধরিয়। দর্শন ) অর ধর ধর ! ঢুকে গেছে । 
কৌঁতো | বলিন কি, বাহিরে আন, বাতানে আন, বাতাসে আন। 

আর ও শীলবকে মেরে ফেল | ব্যাট! কি ভয়ঙ্কর লোক ! 

প্রহরী । আঁজ্ঞ! অর কষ্ট পেয়ে মাত্তে হবে না আপনিই হয়ে খেছে। 

কোঁতে1| তবে চল; আর কি হবে। ( সকলের প্রস্থান।) 

চতুর্থ গভীক্কের ক্রোড় অঙ্ক। 
কমলার গৃহ ॥ 

(নন্দের প্রবেশ |) 

নন্দ। কৈ কেউ তে কোথাও নাই ! এই মণির মা বললে যে যমুন) এই 
দিকেআছে, (চতুর্দিক অবলোকন করিয়1) য1 বল য1 কও, ছু'ড়ীর 

কি ল্যাজ্জৎ দেখেচ বাবা! ! যদিও মল্লিকে ছুড়ী ওর চেয়ে কিছু রং 
ফর্প। আর বয়সেও কম ছিল বটে, কিন্তু ছুড়ীটে যে বাঁচাল, দেখে 
ভয় হুমত, সুন্দরী ছলে কি হবে| * বুদ্ধন্য তকণী ভাঁর্য্য1% আমার 

. আধা বয়সীই ভাল ? দূর কর, সে নামে আর কাজ নাই, “গতস্থ 



৮৪ হীরালাল। 

শোঁচন। নাঁম্তি 1” কুমার ও দেবী উভয়কেই প্রসন্ন করেছি, এখন য1 
চাই তাঁই পাঁই। € চমকিয়1) এই যে যমুন1 এদিকে আস্চে, লুকিয়ে 
দাঁড়াই! 

(যমুনার প্রবেশ ।) 

যমুনা | মাথৌ মা! এ কএক দিন কি হয়েছেঃ যেন সকলকে ভূতে 

পেয়েছে, মার মার, কাট কাট, বৈ আর কথা নই | বাঁব ভাঁল- 
বাসার এমত লাঞ্ছনা! আঁমিতে। ম্বপ্নেও জানি নে। আমি তে! 

ম'লেও কীহাকেও ভালবাস্ব ন!। 

নন্দ! ( স্বগত) তবেই হ,য়েছে। 

যমুনা! | কাহারও সঙ্গে পিরীত কবর্ব না, ওম1 এর নাম পিরীত। 
নন্দ| (স্বগীত) বেশ কখ।। 

যমুন1। বিধাতা যে বর নির্ধন্ধ ক'রে দেছেন, শুক জনে যে বর ভাল 

বলে দেবে, তা বুড়োই ছ'ক আর স্মডেখই ছ'ক, যা হক, আমি 

তাঁতেই সন্ভষ্ট থাকব | 

নন্দ| (প্রকাশ্যে ) তথাস্ত | 

যমুনা। ও মা, এ কে! তুমি! তাজাঁনিনে। 

নন্দ| বেঁচে থাক, চিরজীবী হও, তুমি লক্ষী, তূমি সরস্বতী, তুমি সতী 
সববিত্রী | 

যমুনা । আমরি ! রকম দেখ । 

নন্দ। (হস্ত ধরিয়।) বমুন! যা বললে কি সব সত্য ? 
যমুনঠ| কি বনগুম। ন্যণও, হাত ছাড় । 
নন্দ| রন রস, এই যে ব'ল্ছিলে, “যে বুড়ো? স্ড়ে-আর এমন বুড়ো 

স্ভুড়োই বা] কি, এই আমর মতন অখধখ বয়স্ক | 

বমুন।1 তোমীর মতন আধ! বয়স্ক! তকি? তুমি হত ছাড় বাবু! 

তোমাদের উপর বিশ্বান নাই | 

নন্দ | ন] ন1॥ শেন নন» এই আমার মতন যদি একটি বর দেবী 
মনোনীত ক'রে দেন, তে" তুমি রাজী হও | 

যমুনা! | ও ম1! তুমি এই কথা বল্বে ব'লে বুঝি আমার 'হাত ধরেত, 

ও মা! আমি কোথায় যাব ! 'তোমার পেটে এত বিদ্তা ত1 আমি 
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জাঁনিনে; এজান্লে কে তোমায় হাত ধনে দিত" কে তৌমাঁয় 

অন্দরে অশস্তে দিত, ছাড় ছাঁড় (হস্ত ছাঁড়ীন) আর এক জন 

এমনি ক'রে এক জনের মাখা খেয়েচে 5 তাই দেখে তোমার বুকি 

বুক বেড়ে গেচে। তোমার বড় রঙ হয়েছেঃ এই আমি রাজ- 

কুমারীর কাছে যেয়ে ভৌম!র রস বার ক'চ্চি। 

€গমনোষ্ঠোগ 1) 

নন্দ। (সভয়ে আগলিয় ) সর্বনাশ ! কর কি! তোমার পায়ে ধরি 

এমন কথ বল নণ আমি এই নাকে কানে খত দিচ্চি বোন ! এমন 

কথা আমি অর তোমাকে কখন ঝ্ল্ব না। 

যমুন)। কখন ব'ল্বে না তো! 

নন্দ | ন1কখন বল্ব নাঃ এই অখমাঁর নাঁকে কানে খত ( নণকে কানে 

খত দেওন 1) 

যগুনা। তবে অমি বলি থে । 

নন্দ। ন। নী), বল ন। (হস্ত ধারণ |) 

যমুন। | নানা আঁবাঁর কি? তবে তুমি আমর সঙ্গে প্রবঞ্ণন। ক'চ্ছিলে। 

নন্দ | আমি প্রবঞ্চন) কচ্ছিলীম ! আমি তো সত্য অত্যু বল্ছিলাম। 

যমুন)। কি সত্য বল্ছিলে ? 
নন্দ। যদি তৃমি বল তে আমি রাঁজকুমাঁরীকে বলি । 
যমুনা)? আমি যদি কি বলি? 

নন্দ | তুমি আমাকে বিবাঁছ করতে রাজী আছ। 
যমুনা | তোমাকে বিবাহ ক'রে আশমাঁর লাভ কি,'তোমার কি ঘরে 

পন ছেঁচে দেবার লোক নেই ॥ 

নন্দ| থাকলে কি আর এখন হামানদিস্তে চাইতে অণসি | 

যমুন1।॥ আমার উপর এত অদয় যে! * 
নন্দ । আমার অঙন্গকাঁর ঘর আলো কর্ধে ঝলে। 

যমুন1| কেন, তেখমার ঘরে কি প্রদীপ নেই। 

নন্দ| থাকলে কি আর সৌল্তে নিয়ে বেড়াই। 

যন ॥ স্নুধু সৌল্তে জ্বলবে কেন, তেল কৌখায় পাবে। 

নন্দ | তাঁর ভয় কিঃ কুমার দেবেন | 
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যমুনা! । কুমার ! সত্য ! 

নন্দ। জত্তয নাকি মিথ্যা এই আমি কুমারের কাঁছথেকে আস্চি। 

যমুনা ॥ আচ্ছ1! তো! এলে | কিন্ত দেবী আমায় ছেড়ে দিতে রাজী 
হবেন কেন। . 

নন্দ। তাঁর ভয় নাঁই, তুমি রাজী হলেই হয়। 
যমুন]| আমার আর রাজরাঁজিট। কি, আভাগীর খরপোৌড়ার কাঠি। 

এখন যাই অনেক কীঁজ আছে | 

নন্দ| আঃ ! কাঁজ তে রেশজই থকে» একট কথন বলি শোঁন ন11 

যমুনা । এক দিনের মতন অনেক শুনেছি, এর মধ্যে সব শুনলে ফুরিয়ে 

যাবে, এর পরে আর তবে কি শোনাবে | এ কে আস্চে | 
(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান 1) 

নন্দ। (ফিরিয়ণ দর্শন ) ভাই তে, রখজকুমার যে ! ও সর্ববনশশ ! আঁমি 
সব ভুলে আছি, কি জবাব দেব। 

(হীরখর প্রবেশ |) 

হীর1। কৈকি ছ'ল? 
নন্দ। (মাঁথ! চুল্কাইয়া ) আজ্ঞ। ! আঁজ্ঞ। ! তারি চেফীয় অছি। 

হীর1। এখনও চেষ্টায় আঁছ। সে বা হ'ক, তুমি একবার যমুনণকে দেখ 
না| তাঁকে দিয়ে তোমার নাম ক'রে ডেকে আন না, কমল না 

জানতে পল্লেই হ'ল | 
নন্দ| কুমাঁর ! তাও কি হয় আমার নাঁম করে তাকে ভাকৃতে পারি, 

তিনি কি মনে করবেন, আর আস্বেন বা কেন? 

হীরণ | ঠিক ঠিক ! তা তুমি তে সুর্ধত্রণীমী” একবার দেখে আস্তে 

পার কোথায় আছেন। কমল? না থাকলেই হল, আমি শিয়ে এখন 

দেখ কর্ব | যাও তুমি দেখে এস গে । 

নন্দ। আজ্ঞা! ! তাই ভাল, আমি দেখে আসি গ্ে। 

(স্বত ) বড় বেঁচে গেছি। 

(প্রস্থান |). 

হীর1| তাঁই যাঁও, (ক্বণত ) কমলা যে রাগ করেছে, এখন দেখ! কর 
বড় সহজ নয়; এখনি বাবার কাছে ব'লে একটা গোল ক'রে 
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ফেল্বে। আর ফেল্লেই ব1 ভয় কি। ক্কপা'রশম অখর নন্দের কাঁছ 
থেকে তে সব শুনেছি, আপত্তি তে কিছুই দেখি ন?, এখন একবার 

দেখণ পেলে হয় | এ না কে আজূচে, কমলণ যে, সর্বনাশ ! 

(দ্বারের পার্খে দীড়ান। ) 

( মাঁলতীর প্রবেশ |) 
মালতী । যমুনণ বললে, নন্দ এই ঘরে অশছে, তাকে | এযে দীড়িয়ে 

রয়েছে | (কুমারের ক্কন্ধ ধরিয়া] ) নন্দ নন্দ! শুন | (হীঃ ফিরিয়। 

দাঁড়ান, মাঃ চমকিয়া1! অবগু&ন টানিয়। পলায়নের চেষউ।। ) 

হীর1| (হস্ত ধরিয়।) কি শুন্ব বলুন | 

(মালতী মস্তক নত করিয়া! স্থিতি 1) 

নন্দকে বলছিলেন, আমি কি এত পর হলেম। মালতী আমায় 
বল্্তে কি এত লঙ্জ1| 

মালতী | কুমার ! মালতী আপনাঁকে দেখে নাই | সে অপরিচিত কুল- 

শীলকে কেমন করে বিশ্বাস ক'রে গুপ্ত কথা বল্বে। 

হীরণ॥ তবে মাধবী তে চিন্তে পারেন | 

মালতী | নে কথ] মল্লিক বল্তে পারে ; অমি মাধবী নই। 

হীর1| তুমি আমার মাধবী মালতী সব, এখন মুখের কাঁপড খোল 
দেখিন| (অবগু%ন উন্মোচন । )] 

মালতী । কুমার ! করেন কি, যদি রাঁজকুমারী এসে পড়েন তে| কি মনে 

করবেন তিনি ভীব্বেন যে আমি আপনকাঁর সহ লুকিয়ে সখক্ষাঁৎ 

করতে এসেছি । 

হীরা | যদি যখার্থ তাই আদিয়ণ প্বীক তো কি বড় মন্দ কর্ম হঃয়েছে। 

মালতী | কুমীর ! স্ত্রীলৌকের সতীত্ব বিমল দর্পপের মত, ভাতে নিঃশ্বাসে 

কলঙ্ক পড়ে । কুমার ! আমি কমলণ দেবীর আশশ্রর গ্রহণ করেছি, 
তিনিই আমার মুূব্বি, ভীর মতেই আমার মত! 

হীরা । তবেই হয়েছে! বেশ মুরূবিব ধ'রেছ; মালতি কেন অণর কষ্ট দিস। 

মালতী ॥ কুমার ! এমত কথ) বল্বেন না, আমি আপনকার দাসী, 

আমার প্রশণ দিলেও যদি আপনকাঁর কোঁন ক্লেশের কণ। মাত্র হাস 

ছয় তে! এ হুংখিনী অকাতরে দিতে স্বীকৃত আছে। 
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(কমলার প্রবেশ |) 

কমল1| নাসিকাঁয় হস্ত দিয়) ও মা! একি! ছিছি! দাদ বাবু! 

অধপনি কি হয়েছেন । আপনকার কি আর কোঁন কাগুজ্ঞান নাই, 

স্থানাস্থান পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, আপনি কি ক'চ্চেন। আয় 

মালতি আয়, আমি বাবার কাছে যাই, ও'র উৎপাতে আমার আর 

সখী রাখ! ভার ছ'ল। 

হীর1| (জলজ্জভাঁবে ) কমল! তুমি ভুলেচো, ইনি কপারামের স্ত্রী নন, 
ইনি কপারামের ভগ্গিনী মালতী | 

কমল] দাদা ! আমি ভুলিনি, আপনি ভুল্চেন, মালতী যে রুপারামের 
ভগিনী ত1 আমি জানি, কিন্ত দাদা! করপারশমের ভঙিনী কি 
আপনকার কিন্করীর উপধুক্তা পাত্রী, না তার সঙ্গে আপনকাঁর এই 

প্রকার ব্যবহার করণ উচিত, আমার আশ্রয়েও কি ওর নি্তার নাই। 

হীর1| সেকি কমল1! তুমি এমন মনে ক'র না, উনি কি আমার কিস্ক- 

রীর উপযুক্তনা আমি সেই অভিপ্রায় করেছি | 
কমল)। তবে কি আপনি বিবাহ কর্বেন। 

হীর1। তা নাত কি। 

কমল৭1| দাদ! ত$যদি করেন তে আমার আর কি কথন আছে। 

হীর1| একটি আছে। 

কমলা। কি? 

হীর1| মালতী বল্ছেন তুমি ও"র মুরূবিব, তোমার মতেই মত| এখন 
মুরূব্বি মহাশয়ের মত কি? 

কমল | (হাসিয়ণ ) বটে, তবে মুরধবির মহাশয়ের মত যে মালতী কপণ- 

রশমের ভখিনী, কপারণম সত্ব তার কোঁন কথ কওয়1 বিহিত নয়, 

অখপনি কূপণরখমের নিকট” ছ'তে মত লন শে| আর দাদ। বাবু! 

আপনি যে আমাঁকে রাজমন্ত্রী ক'রে দিয়েছিলেন সেটা বুঝি ভুলে 
শেছেন | মন্ত্রী মহাশয়ের মতট1 নেবেন না বুঝি | 

হীরণ। সর্বনাশ ! সে কথাট] এখনও মনে ক'রে আছ | 

কমল4| সে কি দাদ। বাবু ! রাঁজমন্ত্রীর পদ বুঝি বড় সহজ পদ, পোল 

কি কেউ ছাড়ে, না ভোলে । এখন রাজমন্ত্রীর মত শুনুন | 



কমলার গৃহ । ৮৯ 

হীর1| কি বলুন | 
কমলণ। এ কাঁজ আমাদের মতামতে হবার নয়, মহবরধজের মতেই 

মত, অস্ত্রে তাকে বল? কর্তব্য | 

ছীর1॥ সে তো ব'ল্বই, এখন তৃমি মত দাও কি ন! বল] 
কমল11 যদি আমার মতে হয় তে এইর্নন। আজ থেকে মালতী 

আপনার আআঅয় লইলেন দেখবেন । জেনান্তিকে মাঁলতীর প্রতী 

দেখিস বেন তুই আমার ভরস11 € প্রস্থান । ) 

হীরা। এখন তুমি কার। 
মালতী । ঘিনি বলেন তাঁর, তবে একটু কম্সর আছে | 

হীর1| কি কস্র| 

মালতী | রখজকুমারীর জিনিস নিলেন, কিন্ত মূল্য তো দিলেন না। 
হীর1| কি মুলা দেব বল, দিচ্চি। 

মালতী । দেবেন তে £ 

হীর1| দেব | 
মালতী | তিন অতি? 
হীর]। তিন সত্যি। 

মালতী | রাঁজকুমারীকে অশমাঁয় দিন | 
হীর৭1 (আঁশ্চর্ধ্যন্বিত হইয়।) তুমি নিয়ে কি করবে 
মালতী । আমার দাদাকে দিব 

হীর11 (চমকিয়1) কপারাঁমকে ! তাও কি হ'তে পাঁরে 1 

মালতী | ছেক্ত ধরিয়1) কেন হ”তে পর্বে না, আপনি মনে করলেই হয় |. 

হীর1। তা বল্লে কি হয়, যা হবার নয়, তাও কি হয়। 
মালতী | আপনকার বেল? যদি্হয় তে৷ কি ছুঃখিনী ভখিনীর বেল? 

হয় ন11 কপাঁরামের ভশিনীর পাণিগ্রছণ কি প্রকারে করুবেন ? 

হীরা | ভালবাসি ব'লে। 
মালতী 1 কমল! কি ক্লপাঁরাঁমকে ভালবাসেন না| 

হীর1| (চমকিয়া ) বটে, তা আঁমি বুঝতে পারি নি | কেবল্ে। 

মংলতী | তাঁও কি আঁবাঁর বল্পৃত হয়, তোমার হাঁতে ধরি” এটি অমত 
ক'র না ।*কপীরাম বড় ক পেয়েছে, ভীকে একটু সন্ভষ্ট কন | 

[১২] 



৯০ হীরালাল । 

হীরণ! বাঁব রাঁজী হবেন কেন? 
মালতী । সে আমাদের ভার, আমর ছুই বেনে যদি ন)। পারি তে। 

হবে না; কিন্ত আপনি তো সহায় খাকৃবেন £ 

হীর1| তুমি যখন সহায় আছ তাঁর ভীবন? কি| 

মালতী । সে আপনখরি ক্কপাঁয়| এখন আসি, কমলখকে বলি খে” সে 

তিশ্খের কাকের মত আশ পথ চেয়ে আছে | 

হীরণ। অমনি আন্বে, কিছু বাঁয়নণ দেবে না । (আলিদ্দন করিতে উদ্যাত1) 
মালতী | (হাসিয়। ) না না, মাঁপ কর্বেন, অবিশ্বাস কি আছে। 

(প্রস্থান 1) 

হীর1| শুন শুন যা, পালাল । এখন যাই । ( প্রস্থান ) 

রাজসভা । 
রাজা, মন্ত্রী, হীরালাল, কপারাঁম ও কোতোয়াল ॥ 

মন্ত্রী ও হীরাঁরাল অন্তরে কথোপকথন | 

রাঁজ1। কপারধম ! তুমি রামলাল নরাঁধমের ষড়যন্ত্রে পতিত হঃয়ে যে 

কষ্ট পেয়েছ তার নিমিত্ত আমি অত্যন্ত ভ্রঃখিত হয়েছি, নরাধম 

নিজের পাঁপের প্রতিফল পেয়েছে | আর আমি বোঁধ করি হীর1- 

লখলও অত্যন্ত হুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছে! 

(হীরার প্রতি) হীর1 ! 

হর] (নিকটে আসিয়। ) আজ্ঞ1 ! 

রাজা । অগ্ভঠাঁবধি কপারখম তোমাঁর এফ জন সখা হলেন! আমি যে 

প্রকার এর পিতাকে আপনার ভাবিতাম' তুমিও একে আপনার 

ভেবো । 

হীর11 দেব ! তাঁর কোঁন সন্দেহ কর্ধেন নণ। আমি সেই পাপিষ্ঠের চক্রে 

পড়ে ভ্রম বশতঃ ও'কে যে কট দিয়েছি তাঁতে আমি ওর নিকট মুখ 
দেখাতে লঙ্জ1 পাচ্ছি | (কঃ হম্ত ধরিয়।) কপারাম তুমি অগ্ঠাঁবধি 

প্রিয়মখ হইলে যখ হয়ে গেছে তাঁর তো অর চর নাই, এক্ষণে 

অমি তোমার যাতে মঙ্গল-হয় সর্বতোভাবে তার চেষ্টা পখৰ | 



'রাজসভা ॥ ৯৯ 

(মন্ত্রীকে ইজ্সিত 1) 
মন্ত্রী | কের যোড়ে) দেব ! যদি অনুমতি হয় তে অমি এক কথন বলি। 

রাজা| কি বল। 

মন্ত্রী। দেব ! রশমলণল ও মল্লিকার ভে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে | 

এক্ষণে ধর্ষের পুরস্কার দেওয়ণ কর্তব্য | 'মীলতী দেবী ও কপারাম বাবু 

উভয়েই অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন । কুমার তাঁর নিমিনত অতান্ত 

দুঃখিত হয়েছেন । সে ছুঃখ নিবারণার্থ কুমার আমাকে আপন- 

কাঁর নিকট নিবেদন কর্তৈ বল্লেন যে' যদি আপনকার অনুমতি 

হয় তে! উন্নি মালতী দেবীর পাঁণিশ্রাছণ করেন । 

রাজ । বটে, (হাঁসিয়1) মন্ত্রী ! মন্দ কিঃ ভালই হ"য়েছে, আমিও 

হীবর বিবাহ দিব স্থির কর্তেছিলীম, ভালই হয়োছে। তবে 

কম্তাটিকে ছেতাঁয় একবার আশন্তে বল, অমর] দেখি । বিবাঁছের 

আগ্রে কন্তাদর্শন পদ্ধতি । 

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা ! (এক জন কিন্করের প্রতি ) মালতী দেবীকে আস্তে 

বল, ( অন্তরধলে ) আর কমল দেবীকেও আস্তে বল। 

(কিস্করের প্রস্থান) 

রাজ1| তবে এ ঘট্কালী কে করুলে, মন্ত্রী এ তোমার কাঁজ। 
মন্ত্রী| দেব! যদি রাজসংসাঁরের ও রাজ্যের সমস্ত কার্য্যেরই আমার 

ভাঁর, তবে এমত আনন্দস্থচক কাঁধ্যে কি আমার হাত থাকবে না । 

(কঃ প্র) কপারাম আপনার কিমত। 

কপা। মন্ভ্রিবর ! এমত কাধ্যে কি মত জিজ্ঞাসা করতে হয়। আপনি 

যেমন, তেমনি কখর্য্য করেছেন, আমি এতে কি পর্য্যন্ত সন্ভষ্ট ছ*লাম 

তা বলে শেব ক'র্তে পারি ন। 
( কমল?» মালতী ও যমুনখর প্রবেশ |) 

(কমলার নমস্্র |) 
রাঁজা। এস মা এস | কমলণ* তোমার দাদীর সহিত মাঁলতীর বিবাহ 

স্থির হচ্চে, তুমি কি বল । মালতীকে দেবে ন", ন11 

কমল)| (মাঁলতীর অবগু&্ন তুলির?) পিত। এমন মেয়ে সচরাচর 
পাওয়া? ভাঁর | দাঁদ1 আমার যে এমন সঙ্গিনীটি নিলেন তাঁর বদলে 

- কি দেবেন বলুন» ত৭ নী হ'লে আমি দেব না| 



৯২ .. হীরাঁললি | 

মন্ত্রী। দেবী এ কগণী বল্্তে পাঁরন, কুমার ! অ!পনি কি বলেন। 

রাজা | কেমন হীর। ! এখন তোমার ছেটি বেো!নটিকে সন্ভষ কর । 

হীর11 দেব! যদি অনুমতি দেন তে কমলাকে সন্ভউ করি। আপ- 
নার অনুমতির অপক্ষ। | 

রখজ৭1 বল, আমার কোন খাধা নাই | 

হর]? (কপারামের হস্ত ধরিযর! কমলার হন্তে দির!) এখন সম্ভষ্ট 

হগয়েছ | 

রখজা। বটে, সব নিজ নিজ ঘটকাঁলী হ'য়েছে ত1জানিনে | মন্ভ্রিবর 

একটণ' করলেন, হীর1 একট করলে» তবে আমি বুঝি ফাঁক যাব। 

(যমুনণর হস্ত ধরিয়ণ নন্দের হস্তে দিয়!) কেমন নন্দ! এখন সন্ভষ্ট 

হয়েছ | 

নন্দ। (হস্ত যোঁড় করিয়া) দেব! যদি অনুমতি হয় তে আমি ফাঁক যাই 

কেন, আমিও একটা সশ্বন্ধ করেছি । (মন্ত্রীর হস্ত লইর। কোটা- 

লের হস্তে প্রদান |) 

সকলে হাস্য । শীত। 

রাগিণী পরজ। তাল ঝম্পতাল। 

মাঁনস পুর্ণ হল আজু আমারি সখি, 

পুলকিত আনন্দে মন রে সবারি। 

শাস্তি পেলে পাঁপিগণ* পুণ্যপথগামি জন, 
শোভে ঘথ! কমল, তপনে নেহারি। 

জগমোহিতি, মধু উদ্দিত, বহে মন্দ সমীরণ, 

অলিকুল গুঞ্জরিছে কুস্বমে বিহারী । 
নান। কুস্থম ভরা, বনস্তধ্ক-খনন পরা, 

গ্রমোদিত এ ত্রিভূবন স্ত্রগন্ধে তাহারি ॥ 

যবনিক! পতন । 
(০৯ 



অশুদ্ধিশোধন । 
এসসি 

পৃষ্ঠা পংস্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১৯ আস্পাদা৭ আস্প্ৰ . 

৬ ১৫ কাটে বটে 

২৯ ২৩ নিরাশ্য়ে। নিরাশয়ে 

২৪ ১৩ রঃ ১ 
রঃ ৩৮ আজ আয় 

৩৪ ৭ আগ্রাহ করে ক'রে 

৩৫ ১০ এস। এস | (প্রস্থান) 

৩৯ ২ যেয়ে মেয়ে, 

৪৩ টপ হবে, হবে না, 

৪১৬ ৩ তি তা 

৬০ ১১ নই নাই 

৭৮ ১১ (ত্রস্ত সিদ্ধি ঘোঁটন, : (ত্রস্ত ঘোঁটনণ লইয়" 

ঘোটন1 লইয়া! দিদ্ধি জিদ্ধি ঘোঁটন ) 

ঘো্ট৭,) 
৮৩ ২১ ক'টি ক*চ্ছিলি 

৮১ ১ শী্গারখমের গৃহের রাঁমললের বাঁটীর 
গা এক ঘৃহ 

১ ৮ পলণয়ন্তি পলায়তি 
৮৩ ৬ রাঁজরাজিট। রাজারাঁজীটণ 










